SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Protokoll för styrelsemöte i RIV söndagen den 13 december 2015 kl 16.00.
Plats; hemma hos Carl Eric Blomqvist, Onsala
Medverkande: Peter L, Carl Erik B, Maud T, Giesela E, Kent A, Malou J och Elin
C. Från valberedningen Kjell Blomqvist och Anders Östermyr

§1

Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet

§2

Val av justerare

Malou Jacobsson & Maud Tobiasson

§3

Anmälan av övriga ärenden

Valberedningen önskar ordet
Planeringsträff årsmöte se 10 b

§4

Godkännande av dagordning

Godkänns

§5

Föregående mötes protokoll

Ordförande går igenom förgående mötesprotokoll och protokollet läggs därefter till handlingarna

§6

Inkommande skrivelser

inga

§7

Utgående skrivelser

En skrivelse har lämnats från RIV till Västra distriktet ang regelförändringar inom Bruksgrenarna
via Maud Tobiasson

§8

Ekonomisk rapport

Kassören ger en redogörelse av det ekonomiska läget inom klubben.
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§9

My Dog

Det finns tillräckligt med medlemmar som lämnat intresse för att stå i rasmontern. Elin försöker
ordna ett schema, biljetter, införelsebevis samt kontaktlista till deltagarna. Peter ser till att
montern byggs och rivs med hjälp av Staffan, Marie och ev Gisela. Peter har tillåtelse att köpa
nödvändig rekvisita som behövs till montern.

§ 10

Årsmöte 2016

Styrelsen bestämmer datum för årsmötet till den 21/2 2016, kl 16.00. Kent A kollar med Tånga
Hed om vi kan vara där samt ansvarar för fika. Reserv alternativ av lokal, Borås BK och
Ulricehamn BK Styrelsen träffas klockan 15.00 för förberedelser. Klubben bjuder medlemmarna
på fika, Information till medlemmar kommer att meddelas via hemsidan samt Face Book så fort
lokal bokats. Peter fixar verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Carl Erik skriver
ekonomisk rapport samt budget. Elin kontaktar Lasse angående ordförandeskap till möte.

§ 10 b

Planeringsträff inför årsmöte

Skjuts upp till kommande år

§ 11

Vårläger

nytt datum 21-24/4. Punkten tas upp vid senare mötes tillfälle

§ 12

LO:nas vara el icke vara

RIV vill ha kvar L O:na. Hur kan vi hjälpa till att göra styrelsen i SRSK mer attraktiv?
Maila till SRSK att varje Lo, eller aktivitetsombud i framtiden skall fundera ut eller ge förslag på
deltagare till SRSKs styrelse. RIV önskar även ett enkelt förtydligande av styrelsens arbete,
uppdelat per post.
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§ 13

Studiefrämjandet, representanter

Förtydligande till medlemmar om vad RIV sponsrar/hjälper till med ekonomiskt önskas. De
medlemmar som i framtiden vill ha ekonomiskt bidrag vid träningsträffar från RIV, måste själva
kontakta studiefrämjandet i respektive stad och anmäla aktiviteten. Först när detta är gjort går
RIV in med bidrag. Bidraget skall täcka delar av ev. kostnader ex lokalhyra.

§ 14

Övriga ärenden

Valberedningen tar ordet och går igenom styrelsesammansättningen inför 2016.

§ 15

Mötets avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Elin Carlsson/ sekreterare

Peter Lind/ Ordförande

………………………………………..

…………………………………………

Maud Tobiasson/ Justerare

Malou Jacobsson/ Justerare

…………………………………………

…………………………………………..

