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Sammanträden: 
Styrelsen har genomfört 7st protokollförda styrelsemöten under året. 
2st medlemsmöten har genomförts utöver årsmötet 
 
Medlemmar: 
Vid årets slut har Riesen i Syd 73 st medlemmar.  
 
Verksamheten: 
Höstträffen genomfördes helgen 11-13/10 med aktiviteter inom sök, spår och lydnad  
Miljöträning i Karlshamn den 8:e december. 
Vi har under året fortsatt utveckla vår camping och samarbetet med Sölvesborgs BK. 
Det har även firats midsommar på Sölvesborgs BK i Riesen i Syds regi med många 
medlemmar från Riesen i Syd närvarande, medlemmar i Sölvesborgs Bk var inbjudna. 
En fixardag på Riesen Campen genomfördes den 13:e april, där grillkåtan och hela Campen 
vårstädades. 
 
Ekonomi:  
När det gäller ekonomi hänvisas till resultat och balansräkning. 
  



Slutord: 
2019 arrangerade vi träningsträffar för våra medlemmar som varit förlagda till Riesen 
Campen, även en träff i Karlshamn på brandkårens område med fokus på miljöträning har 
genomförts. Vi har hjälpts åt med upplägget på träningarna - kompetensen finns i klubben. 
Dessa träffar har varit välbesökta och uppskattade.  
 
Glädjande nog har andra rasklubbar, träningsgäng och uppfödare fått upp ögonen för vår 
fina camping och bokningarna har ökat från förra året. Även vid tävlingar på Sölvesborgs BK 
har camping använts.  
 
Styrelsen tycker det är fantastiskt roligt att Riesenschnauzers ute på tävlingsbanor samt 
utställningar på alla nivåer. Det är av högsta vikt att alla känner att de får ut något av vår 
verksamhet, då vi kan erbjuda allt ifrån vardagslydnad och momentinlärning till 
problemlösning. Med våra träffar vill vi erbjuda alla något positivt med vår verksamhet.   
 
Vi vill även att alla medlemmar känner att de har möjlighet att påverka verksamheten, detta 
ges det möjlighet till på våra medlemsmöten men även på vår hemsida där kontaktuppgifter 
till alla i styrelsen finns.  
 
Vår strävan är att alla medlemmar ska känna sig välkomna hos Riesen i Syd. 
 
 
För styrelsen      
Sölvesborg 20-01-20 
Fredrik Holmberg 
 
 
……………………………………..   ……………………………………… 
Alf Karlström    Håkan Oldskog 
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Hans Olsen    Tina Nilsson 

 


