Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 9 januari 2020 på kl 18.00 på Adient.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

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

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

1. Mötets öppnande kl 18.00
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Sofia Bengtsson
Justerare Felicia Ardbring och Thomas Svenningsson.

2. Kommitté (Nationellt)
a. Få sporten att växa, inget nytt från Nisse, Thomas kollar med Nisse.
Fadderlista har satts upp på aktivitetslistan, fördelat ansvariga.
b. Röstlängd & kommitté-representanter 2020 fastslogs.
Röstberättigade klubbar, Alleby, Gunnesby, GHSK, Hålta, Landvetter.
c. Tävlingskonvent, Thomas, Caroline och Ulrika åker.
Lyfter frågan om samarbete med andra grenar, knyta kontakter distrikt.
Lobba för Ponyclub och få med i ridskolor. Diskutera marknadsföring ihop med andra.
d. Verksamhetsplan 2020 och Verksamhetsberättelse 2019 ses över och skrivs av Thomas,
lämnas för beslut kommande möte.

3. Marknadsföring
a. Mässan GHS, Jonna har kontaktat Agria för vidare diskussion.
b. Bjuda in influenser, Felicia kollar upp med JLC igen.
c. Hemsidan, fortsatt utveckling av ny, snart dags för publicering.

4. Internationellt
a. Rapport från Dublin, bordlades.
b. Nya regeln om ålder på ponny internationellt diskuterades, vårt förslag har tagits tillvara
på och åldern har höjts, men inte hela vägen.
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5. Landslag
a. Landslagsdokument godkänt och skall skickas ut för anmälan till landslag.
Intresseanmälan till landslag skall skickas in senast 25 januari.
kommer innehålla pris för EM och VM samt summan som fördelas.
b. Beslut att stå kvar med regel om medaljörer får platser först till lag-EM.
Fjärdeplatsen eller om någon medaljör utgår beslutas det via Steven.
Regeln kommer lyftas för justering till nästa år.
c. Uttagningshelg diskuterades och kvarstår enligt tidigare datum 7-8 Mars.
Manege ses över.
d. Kostnad skall tas fram inför anmälan till landslagsåret.
Startavgifter skall delvis sponsras för lag, fördelningen diskuterades.
30.000kr finns i budget och 30.000kr kostar Lag i EM där vi räknar med open och junior
samt okänd avgift för Lag på VM.
Plan finns för junior och seniorlag till EM och senior till VM.
Fyra individuella EM-platser förbetalas omgående av Theresa.
Bokning av flygbiljetter till nordiska tävlingar ses över av Sofia.
e. Wildcardplatser finn tillgänglig för ansökan innan Mars för EM och går utanför
kommittén.
f. Satsningsgrupp via Linn finns för U17 och skall informeras.
g. Fler tävlingar och aktiviteter eftersöks för våra landslag, Johanna Thulin kan hjälpa till.
Mer gemensamma träningar eftersöks – inga beslut togs.

6. Ekonomi
a. Slutrapport 2019, slutresultat runt 3000minus för året, totalt historiskt resultat 53.158kr
b. Budget 2020, följer den plan som slutfördes för 2019, viss justering med fokus på
breddning av sporten.

7. Tävlingssektionen
a. Tävlingskalender 2020 sågs över och samtliga SM har ansvariga klubbar.
b. Tävlingsrapporter, inget togs upp.
c. Fastslå sm-regler, 2019 fastslagna av förbundet, ej publicerade då man inväntar vårt
förslag för 2020, lämnas ut inom kommittén för beslut kommande möte.

8. TR-nämnd
a. Lämnar med uppdrag till Thomas att se över förenklad övergång till våra tänkta regler
2021 på tävlingskonventet, tex enbart ha med undantagen från TR1 mot MG
internationella regelboken noterade i TR8.
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9. Domarnämnd
a. Ny ansvarig önskas och eftersöks.

10. Banbyggarnämnd
a. Materialvagn materialstatus, ingen uppdatering.

11. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Ej upptaget.

12. Administration
a. Att-göra-listan ligger kvar för åtgärder.

13. Nästa möte
a. Preliminärt andra Torsdagen i månaden.
Preliminärt 13 feb.
b. Punkter till nästa möte
i. Inget extra togs upp

Mötet avslutades kl 21:13
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Felicia Ardbring

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Kalender 2020 (2020-01-09)
Uppstartsmöte ryttare
Februari
13-16 Norwegian Horse Festival
19-23 Göteborg horseshow
Mars
7-8 Sverige uttagningshelg
April
11-12, Spring pair – GHSK (NM par)
25-26, Nordic Team - Danmark
Maj
1-3, Champions leage
9, Håltapokalen
30-31, Norway summer challenge, Lag - Norge (krockar med par i Århus)
Juni
13-14, Nissecupen lag - Alleby / domarkurs
26-28, NM ind - Norge
Juli
6-12, European team (open ind) - Danmark
12-19, World pair - Tyskland
19-21, Royal Welsh - Wales
Augusti
2-8, World team – Skottland
8-9, Mästarnas mästare – GHSK
13-17, World ind. – Wales
22-23, SM par – Sverige, Alleby (bana?)
September
12-13, All star pairs – Danmark
19-20, SM lag – Sverige Landvetter/Gunnesby (bana?)
Oktober
3-4, SM ind – Sverige GHSK (GHSK)
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