SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Protokoll till styrelsemöte med RIV måndagen den 5 september 2016 kl 21.00,
Telefonmöte.
Medverkande: Peter L, Kent A, Malou J, Giesela E, Maud T, Ylva J, Sarah W, Carl Eric B och Elin C.
Dagordning
§1

Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet & hälsar alla välkomna

§2

Val av justerare

Ylva Jonasson & Malou Jacobson

§3

Anmälan av övriga ärenden

Inga

§4

Godkännande av dagordning

Godkänns

§5

Föregående mötesprotokoll

Utskickat till samtliga i styrelsen tillsammans med kallelse till aktuellt möte. Inga kommentarer och protokollet
läggs till handlingarna

§6

Inkommande skrivelser

Inbjudan från Västra distriktet till distriktsmöte. – Elin går.

§7

Utgående skrivelser

Inga

§8

Ekonomisk rapport

se bilaga 1.

§9

Höstläger 2016

78 deltagare anmälda idag, varav 30 st är med på fredagens lydnads dag. Peter skickar listor med deltagare till
Elin för vidarbefodran till studiefrämjandet. Hans Jonasson går in i lägerkommiten som medhjälpare. Behöver
därmed inte betala lägeravgift. Alla träningsgrenar blir av med tillräckligt antal deltagare. Uppgifter och
ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna bestäms vid sammankomsten innan lägret. Packning av lunch och
tillbehör till skogen fördelas till gruppledare i respektive träningsgrupp. Peter ordnar en lista till varje grupp med
vads som skall packas. Ulla och Jarmo hjälper till i köket. Ingen Riesen shop denna gång. Dagordning och

kallelse inför medlemsmötet utskickat av Peter. Maud T går in som sekreterare. Kent har koll på maten och har
läget under kontroll. Inköp av små ketchup och senaps flaskor skall göras.

§ 10

Riesen SM 2017

Tävlingarna är nu ansökta/inlagda i SBK tävling:
Lördag - Lydnad 1-E em/kväll
Söndag - Spår lägre-elit samt Ipo 1-3
Måndag - Sök och rapport lägre-elit
- Samtliga grenar/klasser är klassade som rasmästerskap.

§ 11

Teambuilding/styrelseträff

Vårgårdas ”nya” inomhus hall är som förslag för teambuildings plats. Kent kollar med ägaren för tidsbokning.
Tema för träffen blir Riesen SM.

§ 12

Övriga ärenden

Inga

§ 13

Nästa möte

Styrelseträff på lägret för de som är där. Nästa möte bestäms på höstlägret

§ 14

Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Elin Carlsson/ Sekreterare

Peter Lind/ ordförande

………………………………………………

………………………………………………

Ylva Jonasson/justerare
……………………………………………….

Malou Jacobsson/ justerare
………………………………………………

