Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 8 januari 2019 på Alleby
Närvarande:
*ej närvarande

Thomas Svenningsson
*Jenny Ahlmqvist
Theresa Hogart
Jonna Nygren
*Ulrika Voeltzel
Sofia Bengtsson
Rickard Holst

Lina Bryngelsson
*Tomas Feltenby
Magnus Ardbring

1. Mötets öppnande kl 18:40
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare och tidsvakt valdes Rickard Holst, justerare Theresa Hogart.
c. Godkännande av protokoll sker via underskrift kommande möte.

2. Ekonomi
a. Budget 2019, inget svar från förbundet.
b. Fördelning av SM-bidrag 2018, diskussion om beslutet som togs. Alleby och Gunnesby
efterskänker detta till förmån för material. Frågan ställs vidare till Göta om deras
utlovade del, Thomas tar frågan. Folksam har inte betalat ut ersättningen ännu.
c. Theresa har fått överlämning från Lena.

3. Nationellt
a. Inga noterade kalenderändringar, senaste uppdatering finns på hemsidan och kalendern
kommer uppdateras. ( https://www.mounted-games.se/2019 )
Theresa bokar GHSK arena för lag och individuellt, betalar anmälningsavgiften.
b. 90/10 projekt, ingen ny information. Thomas kontaktar Eva.
c. Central möte vecka 2, diskussion om deltagande, viktigt för grenen att synas och skall
synas. Thomas delegerar sin plats till Annika Holst, Rickard Holst åker från kommittén.
Avresa på lördag med egen bil som ersätts med milersättning.
d. TR ansvarig, beslutas Lina Bryngelsson, Jonna Nygren & Theresa Hogart deltar i gruppen.
Att-göra-listan uppdateras med kommande arbete.

4. Internationellt
a. Ingen extra information från Ulrika
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5. Landslag
a. Landslagsgrupp 2019, behövs genomgång och beslut om uppdraget.
Sofia ansvarig för gruppen, önskemål om fler, gärna ryttare utifrån, Jenny Ahlmqvist och
Rickard Holst deltar i gruppen. Beslutas att landslagsgruppen håller dialog med
landslagsledarna,
Gruppen tar beslut inom ramen av uppdraget och budget.
b. Träning 9-10 februari, Steven tillsagd att boka resa, Strömma bokad.
Extraträning för ryttare utanför landslaget efterfrågades, frågan tas vidare.
Anledning till beslutet med slutträning i 9-10 februari är för att hålla oss till
ursprungsplanen och individuella anmälningar skall hinnas anmälas.
Halvdag bokas för landslaget. Information skickas ut av Sofia.
c. Landslagstränare för juniorlandslaget avsagts sig uppdraget pga av tidsbrist.
Allmän förfrågan skickas ut om träningshjälp och nordiska tävlingar på FB och hemsida.
Linn förfrågas.
d. Oslo siste helgen i februari diskuterades, beslutas skickas ut förfrågan vem som kan
delta. Rickard stämmer av med Ulrika.
e. Uppföljning 2018, enkät ej gått ut, beslut att skicka ut öppen fråga hur året varit, skickas
till ryttare och ledare från landslagsgrupper.
Styrdokument landslag 2019 skickas samtidigt ut för godkännande till träningshelg.
f. Övriga uppkomna punkter.
Landslagskläder skall planeras i god tid.
Uppstartsmöte har saknats och skall ses över i god tid.
Viktigt att ta med planeringen för uttagning och tidpunkter.
Klagomål tas emot skriftligt till kommittén, eller skriftligt via klubbrepresentant.
Beslutat att ingen får delta om man inte betalat sina avgifter.

6. Marknadsföring, Administration
a. Sofia Bengtsson tar ansvar över gruppen, Rickard Holst, Robert Person och Andy deltar.
Gruppen tar ansvar över att ta bort och rensa otillbörlig information på Facebook.
b. Godkännande av malldokument och uppfräschning av befintliga dokument enligt
tidigare utskick.
Specifika dokument, Verksamhetsberättelse 2018, Verksamhetsplan Grenkommitté,
Verksamhetsplan landslag och rollbeskrivningar bordlades till kickoffen.
Landslag styrdokument och intresseanmälan ses över av landslagsgruppen.

7. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Inget extra togs upp.
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8. Övriga punkter
a. Kick-off förslag 19-20 jan, gemensamma dagar med gedigen agenda kommer ut,
viktigt att alla prioriterar detta möte.
Till kickoffen tas frågan om protokoll/minnesanteckning som diskuterades
Planer och berättelser tas också med till kickoffen
b. Planeringskalender kommitté, möten första torsdagen i månaden, olika platser
c. Kontaktvägar SvRF, spara skriftliga svar.
d. Att göra listan gicks igenom och ansvariga utpekades
e. Falsterbo 2019, kontaktperson eftersöks via media.
f. Uppmaning till klubbar och klubbrepresentanter att se över beslut vem som
representerar klubben
g. SM 2020, förslag skrivet skickas ut.
h. SM regler, förslag kommer från Rickard
i. Thomas kontaktar de som inte kom på mötet
j. GDPR ses över och skall med i landslagets styrdokument
k. Tävlingsrapporter diskuterades och bordlades till vidare möten

9. Nästa möte
a. Torsdagen den 14 Februari kl 18.30, ‘’Theresas kontor’’
b. Punkter till nästa möte
i. Att-göra-listan
ii. Kickoffarbete
iii. Resultat 2018

Mötet avslutades kl 22:10

Vid protokollet
________________________
Rickard Holst

Justerare

Justerare

________________________
Theresa Hogart

________________________
Thomas Svenningsson
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