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Protokoll medlemsmöte 
RIS:  Riesen i Syd 

Datum:  2020-10-10 

Plats:   Sölvesborgs BHK 

 

§1 Mötet förklarades öppnat 

 

§2 Fastställande av röstlängd   

Skjuts upp till eventuell votering.  

 

§3 Val av mötesordförande 

Alf Karlström valdes till  mötets ordförande. 

 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare 

Fredrik Holmberg valdes till mötets protokollförare. 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

Anna Jönsson och Sara Holmberg valdes till justerare. 

 

§6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 
moment 2. 

Fanns inga närvarande.  

 

§7 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet befanns stadgeenligt utlyst.  
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§8 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes.  

 

§9 Ekonomisk rapport  

Pg:  82 993,04 kr 

Kassa: 0 kr 

 

§10 Information från styrelsen  

På grund av Corona situationen har styrelsen tvingats ställa in de planerade 
aktiviteterna under året. Styrelsen informerade om pågående arbete framöver, det 
som just nu är planerat för 2021 är årsmötet den 21:e februari kl. 13:00. 

Information kring Riesen Campen planeras att skickas ut til l brukshundklubbarna 
framförallt i södra Sverige med syfte att få ytterligare beläggning på campingen, på 
grund av ovissheten kring Corona har denna uppgiften inte genomförts u nder 2020. 

 

§11 Rapporter från kommittéer / arbetsgrupper 

Fanns inget att rapportera. 

 

§12 Hänskjutet val från årsmötet - valberedning 

Till valberedning valdes:  

- Anna Jönsson, sammankallande, 1 år  

- Hans Olsen, 2 år  

- Vakant 
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§13 Övriga frågor  

Mötet beslutade att klubben skall ha västar respektive jackor från Helsitar som 
klubbjacka / väst.  

Svarta västar och jackor kan beställas från Rennerbroderi.  

- Träningsjacka med avtagbara ärmar 1500 Sek, vid beställning av minst fem 
stycken 

- Väst 1190 Sek 

Vit brodyr på rygg, specifikation enligt SBK fastställd logotyp. Med texten ”Riesen i 
Syd” under logotypen.  

Mötet gav styrelsen att arrangera en städdag på Riesen Campen under våren.  

 

§14 Avslutning 

Alf Karlström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet  

Mötessekreterare Fredrik Holmberg 

 

Justeras:  

Ordförande   

Alf Karlström 

Signatur: 

 

……………………………………………….  

 

 

Namn:        Namn: 

Sara Holmberg      Anna Jönsson  

Signatur       Signatur 

 

……………………………………………….     ……………………………………………….  
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