Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 13 Juni 2019 på kl 18.30 på Alleby.
Närvarande:
*ej närvarande

Ryttarbesök: -

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

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

1. Mötets öppnande kl 18.35
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Sofia Bengtsson
Justerare Lina Bryngelsson och Thomas Svenningsson.
c. Utvärdering kommitté. Upplärningsperiod pågår av många nya.
Uppdaterat och bekräftat styrande dokument. Bra med kickoffdagen.
Önskar bättre beredning. Önskar kortare mer beslutande möten.
Thomas S ser över möjlighet till ny arbetsdag efter SM-tävlingarna.

2. Ekonomi
a. Översyn ekonomin senaste perioden.
Uppvisning ridsportens dag fakturerades från förbundet och fylls upp på kontot.
b. Budget 2020, skall skickas in nu och önskas indexregleras.
Theresa tar fram förslag att beslutas och skickas in omgående.

3. Nationellt
a. 90/10, filmerna är nu publicerade, finns på
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4tZOx8xgX5s1LbPiFlqY_9qTtalFIfJF
Kvarstående arbete går in i en stående punkt att växa.
b. Nybörjarinitiativ av Frida Arthursson. Presenterade sitt uppstartsmöte.
Skapat FB-grupp och efterfrågat nya intresserade och fått flera intresserade.
Flera har egna hästar, men finns också intresserade som önskar hyra.
Målet just nu är att påvisa och få mer intresse.
Förslag att klubbarna håller i träningar och bjuder in till provträning för nybörjare.
Önskemål om fler lättklasser, och att få med dessa under tävlingshelger.
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4. Internationellt
a. Dokument tas fram som publiceras att man måste föranmäla sig till kommittén för att
delta i internationella mästerskap.
Kvoteringsregel skall också dokumenteras för vem som får åka vid begränsade platser.
Ulrika kollar upp internationella diskussionen där man skulle kunna söka dispens
internationellt för att få vara med om man nekats i egna landet.
b. Team declarations EM skall fyllas i, lämnats vidare till laget.

5. Tävlingssektionen
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rapport TS möte. Rapport skapad och visad av Thomas S som var på plats.
SM-veckan 2020, avvaktar beslut under veckan.
Tävlingsrapporter inväntas, efterfrågas av Jonna.
Summer ind. körs som nordiskt från Sverige istället för Norge.
SvRF har givit medaljer till summer ind.
SM-regler. Genomgång och diskussioner.
Beslut, tar bort TR-hänvisningar för att få ett mindre dokument.
Nytt förslag och motförslag tas fram och röstas om på extrainsatt möte.

6. TR-nämnd
a. Bordlades till nästa möte.

7. Domarnämnd
a. Bordlades till nästa möte.

8. Banbyggarnämnd
a. Märka upp Horsepark har inte skett, önskemålet kvarstår.
b. Godkända banor finns dokument där Horsepark är inskrivet.

9. Landslag
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Juniorer – Linn tillfrågas om nästa år.
Seniorer – Steven tillfrågas om nästa år.
VM – inget nytt.
EM – Sofia Bengtsson ersätter Linn i EM-laget (Linn ersatte Isabelle men hästen skadad)
NTC – inget nytt.
Landslagsuttagning uppföljning, inget nytt.
Uttagning 2020, diskussion när kommande uttagning sker.
Planer på en uttagningshelg i slutet februari 2020, ta hänsyn till GBG horseshow.
Erbjudande att ind. också deltar.
Tydlighet med planerade kostnader skall med inbjudan.
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10. Marknadsföring
a. Bordlades till nästa möte.

11. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Dispenser, ingen sökande
b. Fråga från Landvetter om tävling i lätt klass på deras bana, bordlades till nästa möte.

12. Administration
a. Inget extra togs upp.

13. Nästa möte
a. Torsdagen den 27 Juni kl 18.30
b. Punkter till nästa möte
i. SM-regler.
ii. Restpunkter i att-göralistan.
iii. Landslag/uttagningar för 2020, Sofia tar fram förslag från landslagsgruppen.
iv. Tävlingsrapporter.

Mötet avslutades kl 21:30

Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Justerare

__________________________________
Lina Bryngelsson

__________________________________
Thomas Svenningsson
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