Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 9 april 2019 på kl 18.30 på Alleby.
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 Sofia Bengtsson,
Justerare Tomas Feltenby och Thomas Svenningsson.

2. Ekonomi
a. Anmälningsavgifter ses över till nästa möte.
b. Budget 2019 bordlades
c. Budget 2020 bordlades

3. Nationellt
a. 90/10, 10 filmer finns för översyn och sågs över. Beslut att publicera och lämna vidare
länkar till övriga i kommittén för översyn.
b. Diskussion om lån av ryttare, öppnar upp arbetet och ber TR-gruppen ta fram fakta i frågan,
se över våra bägge TR.

4. Internationellt
a. Inget att ta upp.

5. Tävlingssektionen
a. SM-veckans möte presenterades. Nästa steg att skicka in behovslista. Halmstad
fältrittklubb är med och håller i anläggning och skall presentera kostnader.
Gå hem till klubbar och kolla intresset, vill någon klubb driva SM (ev nordisk), finns
någon intresserad projektledare. Svar senast 8 Maj.
b. Tävlingsrapporter skjuts vidare
c. Vårcup överspelad, eventuellt möjligt till enstaka tävling.
d. Summer ind. ingen klarhet gällande NM ind eller enbart summer ind.
e. Medaljer för NM, summer kvarstår.
f. Förfrågan om tävlan i Par-VM godkänns.
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6. TR-nämnd
a. TR bordläggs tills nästa möte

7. Domarnämnd
a. Bordläggs till nästa möte.

8. Banbyggarnämnd
a. Uppmärkning horsepark kvarstår som önskemål
b. Jenny var med på möte med anläggning för SM-2020 och godkänt att gå vidare med
anläggningen.

9. Landslag
a. Kläder landslag, förbundet har tillsett oss kläder efter önskemål utan kostnad.
beslut att förbetala 1000kr av tävlingsanmälan så får man kläderna.
b. Junior-Linn, rullar på, fråga skall ställas om intresse 2020.
c. Steven har förslag på hyra av husbil till EM & VM, Sofia återkopplar till Steven och ber
om pris för att se över till budgeten.
d. VM 2019 - Ok
e. EM 2019 - Ok
f. NTC 2019c- Ok
g. Uppföljnings landslagsuttagning för återkoppling till Steven, Sofia tar med.

10. Marknadsföring
a. Ingen uppdatering för mötet, men mycket arbete har startat upp.
b. Grensponsor är ok att ha enligt TR och
huvudsponsorer ses över för vår gren som kan godkännas.
Steg 1, inventera sponsorer hos aktiva, önska sponsor på hemsidan.
Steg 2, få ut material/reklam.
Steg 3, ut och sälja tillsammans med förbundet.
c. Sponsorpaket ses över och grensponsor är ok.
Representanter och kontakter behöver/skall byggas upp.
2019 från horseshow önskas skapas film.
SISU aktiveras via SvRF, Jonna kollar.
Förfina säljmaterial.

11. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Dispens för SM har skickats in från berörd ryttare.
b. Inget har rapporterats
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12. Administration
a.
b.
c.
d.

Smittorisk kvarstår, akuta läget över.
Kick-off ryttare bordlades.
Obligatorisk kurs SvRF bordlades.
SM-regler diskuterades, Rickard skickar ut arbetsmaterial.

13. Nästa möte
a. tisdagen den 9 Maj kl 18.30
b. Punkter till nästa möte
i. Tävlingsrapporter
ii. Restpunkter i att-göralistan
iii. Marknadsföring
iv. Ekonomi

Mötet avslutades kl 21:40
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Justerare

__________________________________
Tomas Feltenby

__________________________________
Thomas Svenningsson
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