
Protokoll Styrelsemöte RIS 
20-03-30, telefonmöte 
 
Närvarande:    
Alf Karlström 
Olof Rantanen   
Fredrik Holmberg 
Johanna Zeberg 
Anders Kjellvåg 
Håkan Oldskog 
Tina Nilsson 
 
Anmält förhinder: 
Bosse Nilsson 
Lena Norman 
 
 

1. Mötets Öppnande. 
Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Val av justeringsperson: Olof Rantanen 

 
3. Alla närvarande har rösträtt 

 
4. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen lästes och fastställdes. 
 

5. Föregående mötes protokoll. 
a) Beslutspunkter / Aktivitetspunkter 

Föregående mötespunkter kvarstår. 
Punkter: 

1 Kvarstår Förvaring för föreningens inventarier. 
Tillägg: Inköp av lämplig förvaring sker vid tillfälle. 

2 Kvarstår: Alf tar på sig att ta kontakt med en ventilationsfirma för att se om vi 
kan få ordning på röken i grillkåtan. Innan höstlägret finns det löfte från 
ventilationsfirma att en lösning ska finnas på plats 

3 Kvarstår Annonsering/reklam. Alf kollar om en hundtidning kan vara 
intresserad av att skapa en artikel om området och samarbetet mellan RIS och 
brukshundklubben. Alf har varit i kontakt med ett par 
förbundsstyrelsemedlemmar angående samarbetet. 

4 Kvarstår Undersöka kring aktiviteter i andra delar av upptagningsområdet. 
Framförallt Fredrik, Tina och Bosse. 

5 Kvarstår Alf och Fredrik försöker hitta information, mailadresser, till 
lokalavdelningar för att göra informationsutskick angående Riesen Campen. Alf 
kollar med SBK efter årsmötena i mars/april 2020 för att få korrekt information 
som möjligt. 

 
 
 
 



6. Ekonomisk rapport 
Plusgiro:  78 068,04 Skr 
Kassa: 0 kr 

 
7. Inkomna skrivelser 

- Inkommit förfrågan om Tävlingar/prov 2021 
 

8. Planering av medlemsmöte/årsmöte 
- Medlemsmöte 2020-04-13 

o Ställs in på grund av det rådande läget kring COVID19 
o Ett nytt medlemsmöte kan eventuellt genomföras vid midsommarträffen  
 

9. Rapporter 
a: Läger  
      Framtida läger/träffar 
 
b: Aktiviteter  

- Påskträff 2020 
o Med hänsyn till de nya riktlinjerna från SKK finns det inga möjligheter att 

genomföra påsklägret, därför ställs lägret in 
o Exteriörbeskrivningen ställs in. 
o Sekreteraren uppdaterar hemsidan och Facebook lägger ut information 

angående de inställda aktiviteter. 
- Förfrågan från SRSK angående utställning 2020 

o Det finns en förfrågan från SRSK angående alternativ plats till utställningen 
som var planerad i Kopparbo helgen vecka 28 

o En möjlighet är att i samband med utställningen V28 anordna ett läger 
under vecka 29 

o Fredrik lägger ut en öppen fråga på FB om ett eventuellt läger i Sölvesborg 
skulle vara intressant i vecka 29 

o Beslut: Fredrik får mandat från RIS att ge grönt ljus till SRSK för utställning 
v.28 
 

c: Riesen Campen  
  Inget denna gång 

 
d: Studiefrämjandet - Anders Kjellvåg och Johanna Zeberg 
  Inget denna gång 
    
e: Web / info - Fredrik Holmberg 
  Inget denna gång 
 

10. Övriga frågor 
Inget togs upp 

 
11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte 2020-04-27 kl.19:00, telefonmöte. 
 
 
 



 
12. Mötets avslutande 

Alf Karlström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
………………………………………….    
Alf Karlström 
 
 
………………………………………….    
Olof Rantanen     


