Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 14 mars 2019 på kl 18.30 på Redegatan 1.
Närvarande:
*ej närvarande

Thomas Svenningsson
*Jenny Ahlmqvist
Theresa Hogart
Jonna Nygren
*Ulrika Voeltzel på länk
Rickard Holst

*Sofia Bengtsson
Tomas Feltenby
*Lina Bryngelsson
*Magnus Nilsson
*Cecilia Adolfsson

1. Mötets öppnande kl 18.30
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Tomas Feltenby,
Justerare Jonna Nygren och Thomas Svenningsson.

2. Ekonomi
a. Anmälningsavgifter & utgifter första kvartalet diskuterades.
Internationell tränare kostar mycket respengar.
b. Ny budget 2019 diskuterades.
EM och VM, anmälningsavgifter betalda.
Diskussion om budgeten och kostnaden för att skicka lag till EM och VM 2019.
Thomas S skickar brev till förbundet om vårt dilemma.
Landslagsgruppen skickar ut avgiftsbegäran till de uttagna ryttarna med senaste
inbetalning 30/4. Betalning måste göras i tid för att få delta. EM på Irland och VM i
Wales har olika avgifter och innehåll, därför beslutades att ryttarna ska betala in 5.000kr
för EM i Irland och 7.000kr för VM i Wales. Kommittén rekommenderar att landslagen
gör sin egen insamling av pengar.

3. Nationellt
a. Aktuella föreningar med rösträtt i kommitté 7st.
Alleby, Gunnesby, Göta, GHSK, Hålta, Valsäng, LERK
För att ha rösträtt i kommittén skall föreningen ha deltagit i lagtävling eller anordnat tävling
under föregående kalenderår. Nya föreningar får rösträtt sex månader efter att ha startat
sin första lagtävling.
b. Fastslagning verksamhetsberättelse 2018, beslutas, skickas till förbundet av Rickard.
c. Fastslagning verksamhetsplan 2019 Grenkommitté, beslutas.
d. 90/10
Musik har skickats till Eva, Eva har sökt pengar för filmjobbet som skall ha skickats.
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4. Internationellt
a. Inget att ta upp.

5. Tävlingssektionen
a.
b.
c.
d.
e.

Beslut, rollbeskrivning, fastslagen föregående möte.
Fastslagning verksamhetsplan 2019, togs föregående möte.
Tävlingskalendern, publicerad på nätet.
Statistik ryttare 2018, dokumenterad.
SM 2019, all star pairs krockar med tänkt lag-sm datum.
Gunnesby tar lag-sm 5-6 okt istället.
Diskussion kom fram att märka upp horsepark vid första tävling,
banbyggargruppen tar vidare uppdraget.
f. SM 2020, anmälan inlämnad och vidare information har skickats in.
Arena har eftersökt och hittats, väntar beslut från klubbens styrelse,
(Halmstads fältridklubb)
g. Tävlingsrapporter
Fått in två på 2018, men kvarstår flera som även efterfrågats tidigare.
h. Vårcup, avvaktat sjukdomsläget.
i. Summer ind. som Nordiska – väntar svar Norge.
Medaljer diskuterades utifrån fråga från förbundet, medaljer är beställda till Par-NM.
Frågan kvarstår om Summer ind. och skall ha nordiska medaljer, ställs vidare till Cicci.

6. TR-nämnd
a. Rapportering av nya förslag inför TR 2021.
Redan nu efterfrågas förslag inför TR1 version 2021.
Vi har tidigare lämnat in fel om juniorålder på samma sida, som Jonna skickar in igen.

7. Domarnämnd
a. Planering domarkurs diskuterades.
Fler domare behövs både linjedomare och huvuddomare.
Domarnämnde jobbar vidare med utbildning under året.

8. Banbyggarnämnd
a. Thomas F, Jenny, Magnus.
Inget nytt att ta upp.
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9. Landslag
a. Uppföljning utvärdering 2018, 15st inlämnade, sammanställning skickas till kommittén.
b. Kläder landslag, fråga ställs till förbundet om det är ok att vi tar in sponsor och annan
kollektion, kontra kostnad och bestämmelserna.
c. Obligatorisk drogutbildning, renvinnare.se
Utskick kommer senare. Tar ca 20-30min att gå igenom på dator.
d. Juniorer, Linn – inget att tillföra just nu.
e. Seniorer Steven – inget att tillföra just nu, viktigt att änka över budget och int. tränare.
f. Rapport Oslo.
Sjukdomsfall på häst som inte hade informerats våra ryttare, åtgärder har vidtagits.
Vårt svenska par vann tävlingen.
g. Tydliggörande landslag 2019
5 deltagare i EM, ingen reserv.
5 deltagare i VM, ingen reserv.
Vi är väldigt sårbara just nu där VM-laget och EM-laget är olika och inga reserver finns.
h. Uppföljning landslagsuttagningen, administrationen runtom fungerade bra,
övrigt bordlades till kommande möte.

10. Marknadsföring
a. Rapport från marknadsföringsgruppen, fortsätter profilering på instagram.
b. Övriga uppvisningar diskuterades, dokument uppdaterades.
Diskuterades att synas på GHS.

11. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Dispenser
Dispens för SM skickas till SvRF för normal dispenshantering.

12. Administration
a. Smittorisk, flera stall har vidtagit olika åtgärder, informationen från tävling i Oslo var
undermålig och vi önskar uppföljning av förbundets aktivitet.
b. Kick-off ryttare, diskuterats vidare och tankar nu att köra vid säsongsavslutning.
c. Övriga punkter
- Thomas S skickar kondoleanser för Nicki Carter.
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13. Nästa möte
a. Tisdagen den 9 April kl 18.30
b. Punkter till nästa möte
i. tävlingsrapporter
ii. Restpunkter i att-göralistan

Mötet avslutades kl 21:55
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Justerare

__________________________________
Jonna Nygren

__________________________________
Thomas Svenningsson
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