
 

 
SVENSKA RIESEN SCHNAUZER 
KLUBBEN RIESEN I VÄST  

Verksamhetsberättelse från SRSK, Riesen i Väst, 2020.  
Styrelsens sammansättning har varit följande:  

Ordförande: Malou Jacobsson  

Vice ordförande: Ylva Jonasson  

Sekreterare: Elin Carlsson  

Kassör: Carl Eric Blomqvist  

Ledamot: Helen Svensson 

Ledamot: Susanne Nilsson 

Ledamot: Katarina Holmven  

Suppleant: K.A Dahlman 

Suppleant: Ann-Louise Andersson 

Revisor 1: Christer Holmström 
Revisor 2: Anders Jansson 
Revisor suppleant: Ulla Gustavsson och Anneli Skatt  

Valberedning: Jarmo Renner (SK), Kent Augustsson & Christer Holmstöm. 

Riesen i Västs styrelse har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten förutom 
årsmötet och det konstituerande mötet därefter. Styrelsen har även haft kontinuerlig 
kontakt under året via mail, telefon och Face Book.  

Det planerade, populära, vårlägret som Riesen i Väst skulle ha haft i maj ställdes in på grund 
av rådande pandemi, likaså höstträffen, som var planerad i september. Riesen i Väst har inte 
kallat till några medlemsmöten under året utan har haft kontakt och informerat 
medlemmarna via socialamedier samt hemsida. Under styrelsemötet den åttonde augusti 



beslutade styrelsen att inte anordna några fysiska aktiviteter under resterande 2020, detta 
på grund av den rådande pandemin. Beslutet gick att åter ta ifall pandemiläget skulle 
förändras.  Information har gått ut till medlemmarna via hemsidan och socialmedier.   

I januari deltog Riesen i Väst på MY DOG med en monter samt var med på rasparaden alla 
dagar och visade upp våran fina ras. Montern var välbesökt och bemannad med minst två 
personer och en hund under hela evenemanget.  

Den åttonde februari anordnade Riesen i väst en lydnadsdag på Alfa Hundcenter. Tolv 
ekipage deltog.  

Under hösten integrerades Riesen i Västs hemsida med SRSKs. Ett arbete som planerats 
under en längre tid och som nu är genomfört.  

I december, inför jul, anordnade Riesen i Väst ett digitalt jullotteri, där första priset var ett 
läger. Det anordnades en ”liv” dragning via FaceBook, vinnarna informerades även via 
hemsidan.   

Styrelsen beslutade i december att årsmötet för 2020 skulle genomföras digitalt. 
Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har funnits på hemsidan 
och på Face Book. Ansvarig för hemsidan har varit Peter och Marie Lind.  

Riesen i Väst har under året samarbetat med studiefrämjandet.  

Ett stort tack till alla medlemmar för att ni haft tålamod och förståelse under ett speciell år 
2020. /Styrelsen i Riesen i Väst  
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