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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

den 14 februari 2019 på kl 18.30 på Säterigatan 21. 

 
Närvarande:  Thomas Svenningsson Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Ahlmqvist Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Jonna Nygren *Magnus Nilsson 
 Ulrika Voeltzel på länk 
 Rickard Holst 
 

1. Mötets öppnande kl 18.30 

a. Föregående mötes protokoll godkändes. 

b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Tomas Feltenby,  

Justerare Jenny Ahlmqvist och Thomas Svenningsson. 

2. Ekonomi 

a. Årets kostnader hittills redogjordes. 

b. Begärd budget godkändes ej av SvRF. 

Nytt budgetförslag ses över till kommande kommittémöte.. 

(förslag på aktiviteter och tävlingsavgifter diskuterades) 

Göta vill ha kvar sitt utlovade krav på ersättning för SM-arrangör 2018, och begär 

summan direkt av SvRF. Theresa söker resterande betalningen från SvRF. 

3. Nationellt 

a. Aktuell kalender 

Vårcup i Mars, Sofia kollar med Felica (Landvetter). 

Summer ind. ändrats till Nordiska individuella, Sofia stämmer av med Norge innan 

ändring i kalendern. Fylla på med klubbar för tävlingar i kalender. 

SM lag saknas ansvarig klubb, hem till klubbarna och hitta ansvarig. 

b. 90/10 projekt, exempel visades med ljud och bild som godkändes. 

Tomas F tar vidare arbetet med Eva och Robert på SvRF 

Saknas beskrivning av grenarna på hemsidan tillsammans med materialet,  

vad gör man med materialet som kan köpas, översyn av hemsidan pågår. 

4. Internationellt 

a. Inget att ta upp. 
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5. Tävlingssektionen 

a. Beslut, rollbeskrivning, fastslagen 

b. Fastslagning verksamhetsplan 2019 

Grenkommitténs verksamhetsplan 2019 bordlägges 

c. SM 2019, kvarstår ansvariga för lag-SM, och datum/arena är spikat. 

uppmaning att se över ansvariga för lag-sm, ev kommitté. 

d. SM 2020, Halmstad fältrittklubb kontaktas för efterfråga om arena av Rickard. 

Beslutar att köra vidare. 

e. Propositionsmall tas fram som slutlig version och publiceras enligt förslag som ligger nu. 

Internationella grenregler tas med. 

6. TR-nämnd 

a. Internationella regeländringar, ingen uppdatering ännu. 

b. TR1 förslag på ändringar skall lämnas in snarast, juniorålder behöver lämnas in. 

7. Domarnämnd 

a. 8st från Sverige godkändes som linjedomare på domarkurs med David Quinn i Danmark. 

Inom 5 år skall det vara officiella linjedomare internationellt. 

Behov av kurs för alla ryttare i Sverige, ses också över i budget. 

Uppdaterar ny domarlista till dropbox och länk till internationellt. 

8. Banbyggarnämnd 

a. Inget att ta upp. 

9. Landslag  

a. Uppföljning utvärdering 2018 

svar gicks igenom, 9 svar har sammanställts. 

Ber om fler fler återkopplingar brett. 

b. Obligatorisk drogutbildning, renvinnare.se 

Utskick kommer senare. Tar ca 20-30min att gå igenom på dator. 

c. Beslut, landslagstränare, Linn beslutas, Cicci kommer stötta. 

d. Beslut, godkännande styrdokument landslag, beslutat att köra på. 

e. landslag verksamhetsplan 2019-20 fastslagen 

f. Oslo representant, praxis är SM-vinnarna och landslagsgruppen tar framtida beslut. 

Erik och Hanna har fått frågan och tagit kontakt med Eivind. 
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g. Uppföljning landslagsuttagningen, administrationen runtom fungerade bra. 

Viktigt att vara aktivt sökande för att vara intresserad av landslaget. 

Avhopp har gett oss färre val för EM-lag, VM-lag klart, Sofia kollar upp EM-lag. 

Beslut skall tas vilka lag som skall åka på kommande förtävlingar. 

Förbättringspotential samlas in till landslagsgruppen, kontakta Sofia. 

Feedback för uttagningarna begärs in. 

Beredning kommer ske av regler för uttagningar och landslag utifrån diskussion. 

10. Marknadsföring 

a. Falsterbo ansvarig, beslutat Cicci som får mandat. 

b. Övriga uppvisningar diskuterades. 

11. Punkter från klubbarna (varvet runt) 

a. Dispens för nysvensk ryttare eftersöks. 

- Internationellt följa regelboken för landslaget i år med hänvisning till SvRF och IMGA, 

beslut ok i år, och beredning av tydliga regler till kommande år. 

- SM-regeln, dispens skickas till kommittén från berörd klubb och beslut tas nästa möte. 

b. Tävlingsrapporter behöver samlas in och ses över, finns upptaget i att-göra,  

lämnas in till Jonna för att gås igenom och spara i dropbox. 

12. Administration 

a. Beslut loggbok, beslutas att återupptas 

b. Färdigställande verksamhetsberättelse 2018, bordlades till nästa möte. 

c. Kick-off ryttare, önskas tillsammans med domarkurs, ses över i att-göra. 

d. Övriga punkter 

- Jordbruksverkets regelverk där MG undantas gentemot Norge, kvarstår. 

- Brexit ses som ett bekymmer, för in och ut till framför allt England. 

- Statistik ryttare 2018, sammanställs nästa möte. 

- Smittorisk diskuterades 

- Målbild 2025 diskuterades, vill tas med ryttare i kickoff. 

- Fler representanter och klubbar eftersöks och påminns på media. 

13. Nästa möte 

a. Torsdagen den 14 Mars kl 18.30 

b. Punkter till nästa möte 

i. Restpunkter i att-göralistan 

ii. Aktuell kommittélista 
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Mötet avslutades kl 21:55 

Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jenny Ahlmqvist Thomas Svenningsson 

 


