SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Protokoll för styrelsemöte i RIV söndagen den 28 juni 2015 kl 11.00.
Plats; hemma hos Kent, Tämta
Deltagare: Kenth Augustsson, Peter Lind, Giesela Ekberg, Maud Tobiasson, Sarah
Wadman, Carl-Eric Blomqvist. Med via telefon: Elin Carlsson och Ylva Jonasson
Protokoll
§1

Mötets öppnande
Ordförande välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justerare:
Sarah Wadman och Giesela Ekberg valdes att justera protokollet

§3

Anmälan av övriga ärenden

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av tre punkter under övrigt: 1. Roffas mail/
srsk´s valberedning, 2. Räddning och 3. Platsliggning på läger

§5

Föregående mötes protokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

§6

Inkommande skrivelser
Studiefrämjandet, 3 900 SEK att hämta ut från lägret och lydnadsdagen om alla
skickar in sina papper. Kvitton /deltagarlistor etc måste in direkt i fortsättningen, ny
kontaktperson

§7

Utgående skrivelser
studiefrämjandet

§8

Ekonomisk rapport
Inga konstigheter i den ekonomiska rapporten som Carl-Eric visar och förtydligar
under mötet. Inga frågor från styrelsen. Ekonomin är fortsatt stabil och vårlägret
gick något plus.
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Om utbetalningar/ återbetalningar: Styrelsen skall se till att Ulla & Jarmo får
tillbaka pengar om de betalt för läger/ boende. Budgeterat att de inte skall betala
eftersom de hjälper till med kök etc.

§9

Vårlägret som varit
Bra i stort men mer struktur och generell avlastning för styrelsen så att alla har
liknande ”börda”. Styrelsen skall avlastas framöver genom att vi köper in städning
till mässen. Tydligare ”regler” och listor för t ex kökshjälp etc önskas. V ska lägga
till en fördelnings lista som ledarna får vid ”invigningen” tillsammans med t-shirts
och annan information

§ 10

Höstläger 2015 – 24/27 Sept
Valpgrupp: Styrelsen är positiv. Annika kan och får Kent kollar
Räddning: Kolla med Lasse, Sarah (kollar datum) – Giesela
5 + instruktör är en grupp i räddning
Sök: Jenny W, Lena Andersson, ??? – Maud fixar
5 + 1 instruktör är en grupp
Spår: ”special” spår ex hårda spår, ipo etc. kanske fråga Poliser här? Catrin etc.
Blomqvistarna
Anna-Karin – Peter kollar, men om det blir av blir det förmodligen påsklägret.
Rapport: 7+1 instruktör/ grupp. Kent, Maud och Ylva kollar instruktörer. Marker
kan vara ett problem vid för många deltagare.
Lydnadsdag: viktigt att ha instruktörer som kan vara med på
denna dagen.
Datum: Kent säger att datumet är perfekt för jakten. Därför motiverar det att vi
fortsätter på samma datum.
Kök: Ulla & Jarmo – Kent + lista för grupper som skall hjälpa till och vad som
skall göras. Lista skall ges till Instruktörer med schema, uppgifter etc. tillsammans
med välkomstpaketet.
Mat: Liknande tidigare läger – Kent kollar upp
Bokningar på Tånga Hed
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- Kent ordnar för styrelse & instruktörer
- Peter ordnar så att vi har info om boende för deltagare genom anmälan
Musikquiz med gitarr:
Styrelsen tycker detta vore en bra underhållning på lördagen efter middagen, Peter
kollar med Staffan om det kan genomföras och hur.
Pris under lägret delas ut av gruppledarna: ”lägrets prestation” i varje grupp.
Priset kommer från sponsrade priser och utses av Instruktörerna
Inget lotteri på höstlägret

§ 11

LO Väst, valberedning
Medlemmarnas Förslag
Kjell Blomquist, sammankallande
Anders Östermyr, 1år
Lena Ax Jansson, 1år

§ 12

Studiefrämjandet/sponsorer
Henrik Fabricius – kanske, Sarah
Colmaint – köper in saker vid behov - Peter
650 P kvar står, men inte mer i år – sikta på påsk - Peter
Herrljunga Cider – vatten/ cider – Sarah/ Peter
Rydbergs chark ?? Sarah/ Peter

§ 13

Aktiviteter/ föreläsningar
Förslag från medlem
– tävlingspsykologi/föreläsning. Styrelsen beslutar att be medlemmen att kolla upp
förslag på upplägg och intresse?
•

Frågan kommer behandlas av styrelsen framöver och kommer åter tas upp vid
senare möten. Förslag/fundering på att ha föreläsning för medlemmar på
påsklägret.

§ 14

Övriga ärenden
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14:1 SRSK valberedning:
Roffa/ SRSK/ styrelsen, diskussion kring Roffas 2 mail som skickats till alla LO
och Aktivitetsombud kring SRSKs svårigheter att få till full styrelse.
14:2 Giesela Räddning:
presentkort från bageri till räddningslokaler (500) konto – Alla håller med om att vi
behöver värna om våra kontakter och samarbetspartners. Giesela fixar presentkort
och ser till att de kommer till rätt person och plats.
14:3 Platsliggning och skott träning på läger.
Lägga till detta på Höstläger, vid skjutbanan ok om man säger till. Ylva/ Kent –
kollar, Ylva skriver ett förslag och skickar i mail till styrelsen i god tid innan lägret.

§ 15

Nästa möte:
23 Aug via telefon, kl 1900, Peter skickar inbjudan.
(Ylvas gmail skall användas, ändrad mail)

§ 16

Mötets avslutning
Ordförande tackade alla medverkande och förklarade mötet avslutat.

Peter Lind/ ordförande
………………………………………………
Sarah Wadman

Giesela Ekberg

…………………………………………..

…………………………………………………….

