Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 6 februari 2020 på kl 18.15 på Alleby.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

Thomas Svenningsson
*Sofia Bengtsson
*Jenny Ahlmqvist
Tomas Feltenby
Theresa Hogart
Lina Bryngelsson
*Ulrika Voeltzel
*Magnus Nilsson
Rickard Holst
Cecilia Adolfsson
*Jonna Nygren
Felicia Ardbring
Linda Ardbring, Christer Bryngelsson

1. Mötets öppnande kl 18.15
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Tomas Feltenby
Justerare Felicia Ardbring och Thomas Svenningsson.

2. Marknadsföring
a. Mässan GHS, MG på på plats onsdag i Agria ponyklubb´s monter med tvåbensrace.
b. Nya kanaler, Matilda som kommunikatör på ridsportförbundet har haft dialog med
Thomas S, diskussion om länk som publiceras på vår hemsida istället.
c. Nya kanaler, Felicia meddelar att JLC har återkopplat och skall återkomma efter material
som delgetts dom.
d. Hemsidan, uppdaterad och ny adress www.mountedgames.se
Önskemål att flytta över gamla nyheter skall ses över av Rickard.
e. Diskussion om inbjudan till Karlskoga hästmässa 9 maj,
frågan går vidare till Linn då arenan är liten. Milersättning och monter alternativt 500kr
bör tänkas på att få. Bra om man gör det till en blandad uppvisning med clinics
f. Övriga tankar som kom upp på mötet, visitkort, flyers mm.

3. Kommitté (Nationellt)
a. Få sporten att växa, Nisse kontaktad, avvaktar återkoppling.
Kickoff önskas fortsatt få genomförd. Andra förslag diskuterades, tex Värmland.
Cicci fick uppdrag att anordna en träff för alla ryttare och berörda, kanske tillsammans
med en av de första tävlingarna som kommer.
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b. Kommitté-representanter 2020 skall beslutas kommande möte, då mötets
representanter återkallade föregående mötets beslut om ansvariga roller.
Diskussioner om de poster som finns och eventuell ny fördelning.
Rollbesättning kall beslutas kommande möter för att skicka vidare till förbundet för
slutligt godkännande.
c. Byte fast mötesdag är önskad, torsdag ses fortsatt som en bra dag för de flesta på
mötet, frågan ses över av Thomas S.
d. Rapport tävlingskonvent, ger en bra boost att vara med, vi fick mycket tid och både
syntes och hördes, och många var intresserade. Förbundets presentation finns att tillgå
och har skickats ut till kommittén. Trycktes centralt på att hästens munhåla skall hållas
koll på, fler har mandat att stänga av vid problem.
Fanns förslag att kunna ha ridskoleutmaning.
Håll fast i er historia framfördes.
Materialvagn har diskuterats med förbundet för placering av ny i Stockholmsområdet.
e. Arbetssätt, tydligheter i hanteringen diskuterades. Faktabaserat arbete skall ske.
Diskussion hur vi minskar risker för ryktesspridning.
f. Verksamhetsplan 2020, bordläggs och avvaktar marknadsföringsaktivitet.
g. Eftersöker valberedning för att underlag till komplett kommitté

4. Internationellt
a. Rapport från Dublin, ingen representant på plats.
b. IMGA plats 2022, vi beslutad att rösta på LaBonde men fanns inte som alternativ vid
röstningen då deras ansökan inte godkändes. Australien valdes internationellt.

5. Landslag
a. Godkännande av dokument.
SM-regler 2020, inte landslagspunkt, finns publicerat på kommitténs FB för kommentar
och diskussion, bör beslutas kommande möte.
Riktlinjer för sökande och styrdokument landslag ses över kommande möten.
b. Uttagning manege, Alleby förbokad, diskussion om för liten, har man alternativ så får
man höra av sig till Sofia, förslagsvis Alleby lördag då det finns tillgängligt och är gratis.
c. Betalning har skett för 3 ind. från kommittén och förbundet har betalat 2 lag till EM.
En uppsättning kläder beställda för 16 ryttare. (tshirt, fleece, schabrak) som ingår i
budget från förbundet. Ytterligare reservkläder och jacka får köpas extra.
Våra två landslagsledare skall få nya kläder enligt beställning.
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d. Jokerplatser/wildcard, öppna för ansökan till EM och man hanterar detta själva och får
möjlighet att få tillbaka betalning om man kommer med i lag.
e. Dispenser, en har kommit in och kommittén beslutade enligt landslagsgruppens förslag
att inte godkänna ansökningen efter omröstning med majoritetsbeslut.
Lagen är inte uttagna enligt landslagschef och alla har samma chans på uttagningen.
f. Rapport från satsningsgrupp, härligt gäng, förväntar sig närvaro på uttagningar. Vill ha
en reserv med laget ner och flera har visat intresse för det.
g. Allmän diskussion om läget idag och önskat läge för våra landslag.
Svensk landslagsledare eftersöks antingen som komplement eller ersätta Steven för att
få hem frågan.
h. Fyller inte ett lag till VM efter intresseansökningar, Steven har mandat att ta ut sin
landslagsgrupp från de som är intresserade och lämpliga utanför intresseansökan och de
styrdokument vi har.
Fyller inte ett lag i U14, och bara U17 har inte ett lag själva utan U14.

6. Ekonomi
a. Budget 2020, ligger kvar från tidigare.

7. Tävlingssektionen
a. Tävlingskalender 2020, presenteras på nya hemsidans kalender.
b. Tävlingsrapporter, inget togs upp, Thomas S återkopplar vilka som saknas och påminner.
c. Fastslå sm-regler, 2019 fastslagna av förbundet, publicerade på kommitténs sida utan
några kommentarer, förslagsvis kör vi samma 2020 och stämmer av till kommande
möte.

8. TR-nämnd
a. Tävlingsmöte, inbjudan är tänkt att skickas ut till en träff för att växa.
Frågan lyftes om det är av intresse. Enklare variant av kickoff diskuterades också.
Lägger ut en intresseanmälan, Cicci ser över möjlighet till gemensam träff.

9. Domarnämnd
a. Inget nytt.
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10. Banbyggarnämnd
a. Materialvagn materialstatus, ingen uppdatering.
Inredning skall byggas och backar önskas, samt komplettering med material skall ske.
Thomas F tar med sig uppdraget.

11. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Eftersöker flera klubbar och fadderlistan behöver ses över och kontakt tas med klubbar
för att komma igång med verksamhet.
b. Landvetter fyller på med ryttare, och välkomnas till GFRK träningsdagar.

12. Administration
a. Att-göra-listan ligger kvar för åtgärder, dokument finns att fastslå.
Listan i sin helhet presenteras i slutet av protokollet.
b. Verksamhetsberättelse 2019 publicerad

13. Nästa möte
a. Preliminärt andra Torsdagen i månaden.
Nästa möte preliminärt 12 mars på Säterigatan 21 kl 18.15.
b. Punkter till nästa möte
i. Inget extra togs upp

Mötet avslutades kl 21.15
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Felicia Ardbring

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Aktivitet

Prio

Ansvarig

Ny hemsida
A
Rickard
SM-reglerna
A
Rickard
Utskick ryttare, droger/doping/ mm
A
Rickard
kickoff ryttare
A
Cicci
Boka anläggning 7-8 mars för landslagsuttagning
A
Sofia
Inredning i materialvagn, lansbrädro mm
A
Thomas F
Tydliggöra regler för att tävla internationellt/SM-uttagning B
Rickard
Tävlingsrapport
B
Rickard
slogantävling, vision
B
Thomas S
chaparrall
B
Thomas S
Valberedning
B
Thomas S
Strategidokument 2025
C
Thomas S
Ren vinnare, information och genomgång
C
Rickard
Anmälan och betalning i TDB
C
Rickard
Endagslicenser TDB
C
Rickard
TR 2021-2022
C
Lina
inspirationsföreläsning Tomas Ravelli
väntar Thomas S
Införande ponyclub, ridskoletävling....
Cicci
Synliga på horseshows mässa
Cicci
Domarkurs/vilka är domare?
Jonna
överdomare
Thomas S
Söka ställföreträdande förbundskapten
Aktivera idrottslyftet
Ansvarig Champions League
Aktivera SISU för utbildning
Kolla säljmaterial
Prislista landslagsuppdrag/uppvisningar
Insprungen publik på tävling, åtgärder ?
För- och nackdelar ridsportsförbundets medlemskap
Falsterbo som landslagsuppdrag
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