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Verksamhetsberättelse från SRSK Riesen i Väst 2016.
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Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet och det
konstituerande mötet därefter. Styrelsen har även haft kontinuerlig kontakt under året via mail
och Facebook. Under helgen den 18 november tom. 20 november samlades delar av styrelsen
tillsammans med delar av styrgruppenen för risen SM 2017, på Madame Blå i Nossebro för att
kickstarta och komma igång med planeringen inför kommande Riesen SM. Under helgen lades
en bra grund för planering av evenemanget. Även en hel del planering inför klubbens och
styrelsens framtid gjordes under denna helg.
Styrelsen har kallat till två medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten, och ett årsmöte.
Årsmötet (för 2015) som hölls på Tånga Hed i Vårgårda den 21 februari, hade 21 röstberättigade
medlemmar närvarande. Även medlemsmötena har hållits på Tånga Hed i samband med vår
och höstläger. Medlemsmötet den 23 april hade 30 röstberättigade medlemmar och
medlemsmöte den 23 september hade 25 röstberättigade medlemmar närvarande. Under
höstens medlemsmöte tog styrelsen tillsammans med närvarande medlemmar beslut om att ta
på sig huvudansvaret för 2017 års Riesen SM. Styrelsen, tillsammans med RiVs medlemmar skall
gemensamt hjälpa till att ordna ett rasmästerskap i samband med vårlägret 2017. Planeringen
för evenemanget startade under hösten 2016.
Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har funnits på hemsidan och
på Facebook. Ansvarig för hemsidan har varit Peter Lind.
Träningsläger på Tånga Hed med inriktning på sök, spår, rapport, räddning och IPO har hållits
två gånger under året. En gång på våren, den 21 till 24 april med 75 anmälda, och en gång på
hösten den 22 till 25 september med 78 anmälda. Fredagen på varje läger har ägnats helt åt
lydnadsträning. Deltagarna har även erbjudits att delta på träningstävlingar under dessa dagar.
Riesen shopen samt Ekhöjdens Häst och Hund har varit på plats under lägren med försäljning av
diverse hund relaterade prylar och tjänster. Under vårlägret höll även Anna Beckman, Mental
tränare & coach, en uppskattad föreläsning kring mentalträning.
Lydnadsträningar & lydnadsdagar inomhus har under året arrangerats via RIV. Den sjätte mars
anordnades en heldag med lydnad på Alfa hundcenter. En populär dag som var en repris från
förra årets succé. Malou Jacobsson höll i trådarna under dagen. Marie Lind har bokat
Göteborgshundarena vid flera tillfällen under hösten och likaså har Vårgårda hundarena bokats
med Helene Aasa i spetsen. Träningarna har varit öppna för alla medlemmar och först till kvarn
har gällt. Tillfällena har i första hand annonserats ut via Facebook.
Riesen i Väst har under hela året samarbetat med studiefrämjandet vid aktiviter och träffar.
Den 7-10 januari deltog Riesen i Väst på My Dog i Göteborg med en rasmonter. Ansvarig för
monterns utformning och design var Peter och Marie Lind. För bemanningen ansvarade Elin
Carlsson. Skäggen i montern var populära och fick stor uppskattning med många besökare.
Arbetet med att följa SRSK:s kommunikationsplan har fortskridit under året.

Ett stort tack,
till alla medlemmar för ett bra aktivitetsår i
Riesen i Västs och SRSKs fina anda.
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