
 

SVENSKA RIESEN SCHNAUZER 

KLUBBEN RIESEN I VÄST  

Verksamhetsberättelse från SRSK Riesen i Väst  2018.  

Styrelsens sammansättning har varit följande:  

Ordförande: Lotta Madsen Persson 

Vice ordförande: Malou Jacobsson 

Sekreterare: Lisel Gustavsen 

Kassör: Carl Eric Blomqvist 

Ledamot: Ylva Jonasson 

Ledamot: Maud Tobiasson  

Ledamot: Katarina Holmven 

Suppleant: Susanne Nilsson 

Suppleant: vakant 

Revisor 1: Christer Holmström 

Revisor 2: Inge Svensson 

Revisor suppleant: Anders Jansson och Anneli Skatt 

Valberedning: Peter Lind (s.k.), Helen Aasa och Lena Ax-Jansson  

Styrelsen har under året haft protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet 

och det konstituerande mötet därefter.  Styrelsen har även haft kontinuerlig 

kontakt under året via mail, telefon och Face Book.  



Rivs styrelse har kallat till två medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten, 

och ett årsmöte.  

Årsmötet (för 2018) som hölls på Tånga Hed, pingislokalen, i Vårgårda den 

25 februari, hade 19 röstberättigade medlemmar närvarande. Även 

medlemsmötena har hållits i samband med vår och höstläger.  

Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har 

funnits på hemsidan och på Face Book. Ansvarig för hemsidan har varit Peter 

Lind.  

Träningsläger på Tånga Hed med inriktning på sök, spår och rapport, har 

arrangerat en gång på våren. På hösten arrangerades ett rent lydnadsläger med 

inhyrda instruktörer. Riesen shopen samt Ekhöjdens Häst och Hund har varit 

på plats under lägren med försäljning av diverse hund relaterade prylar och 

tjänster. På vårlägret var det även en modeuppvisning från Annas Textil. 

Riesen i Väst har under hela året samarbetat med studiefrämjandet vid 

aktiviter och träffar. 

Den 3 - 6 januari deltog Riesen i Väst på My Dog i Göteborg med en 

rasmonter. För bemanningen ansvarade Lisel Gustavsen. Skäggen i montern 

var populära och fick stor uppskattning med många besökare.  

Arbetet med att följa SRSK:s kommunikationsplan har fortskridit under 

året.  

Ett stort tack till alla medlemmar för ett bra aktivitets år 

i Riesen i Västs.  

 

Lotta Madsen Persson 

/ordförande……………………………………………… 

Carl-Eric Blomqvist /Kassör………………………………………..  

Malou Jacobsson /vice ordförande…………………………………..   

Lisel Gustavsen /sekreterare …………………………………………..  



Ylva Jonasson /ledamot……………………………………………  

Maud Tobiasson /ledamot ……………………………………………. 

Katarina Holmven/ ledamot………………………………………………. 

Susanne Nilsson/suppleant ………………………………………… 

vakant /suppleant……………………………………………. 

 
 


