Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 12 mars 2020 på kl 18.15 på Säterigatan.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

Thomas Svenningsson
Jenny Ahlmqvist-telefon
Theresa Hogart-telefon
Rickard Holst
*Ulrika Voeltzel
*Caroline Claeson
Christer Bryngelsson

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

1. Mötets öppnande kl 18.15, 010-1238888 kod 32008561
a. Föregående mötes protokoll godkändes.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt Sofia Bengtsson
Justerare Lina Bryngelsson och Thomas Svenningsson.

2. Marknadsföring
a. Mässan GHS, MG var på plats onsdag i Agria ponyklubb´s monter med tvåbensrace,
de hade många besök och var uppskattat, ses över till nästa år också.
Önskemål att finnas på mässan och främst tillsammans med PG sport,
Cecilia kollar med PG.
Mässan måste kontaktas redan nu, för tex mässpaddocken, möjlighet Thomas S kollar.
b. Nya kanaler, Matilda som kommunikatör på ridsportförbundet har haft dialog med
Thomas S, bordlägges nästa möte.
c. Nya reklamkanaler söks av Felicia och frågan har ställts till bredare utbud.
d. Hemsidan, uppdaterad och ny adress www.mountedgames.se
flytt av gamla nyheter pågår, gamla sidan stängs ner nu.
e. Inbjudan till Karlskoga hästmässa 9 maj, ser svårt ut att få till.
f. Fadderlistan, gick igenom åtgärder och listan uppdateras i dropbox.
mer klubbar skall ses över med att även få in klubbar från yttre Göteborg.
g. Övriga förslag som kom upp.
Ale Jennylund 31 maj har hästloppis och Cecilia kollar om vi kan ha tvåbensrace där.
Flyers behöver ses över för framtida mässor mm.
Western är kontaktad av Cecilia att se över samkörd träning på GHP.
Tvåbensrace på Falsterbo ses över via Cecilia.
Frivillig tränarlista diskuterades, tex när finns ”jag” tillgänglig och tex välkommen och
träna-info på media med utsatta tillfällen och tränare.
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3. Kommitté (Nationellt)
a. Verksamhetsplan framtagen, ses över av Thomas S och Cecilia.
b. Få sporten att växa diskuterades under flera punkter.
Kickoff 21 Mars framtagen och informerad, saknar svar från många, 9 anmälda.
Cecilia Ser över möjlighet att ha en aktivitet tillsammans med spring pair.
c. Kommitté-representanter 2020
CV skall lämnas in till förbundet omgående (Ulrika, Caroline, Cecilia, Felicia).
d. Val av mötesdag presenterades, växlar mellan Måndag och Torsdag.
e. Arbetssätt, hur ser vi på arbetet och rykten, viktigt att tagna beslut respekteras.
Klimatet och behandling av oss representanter önskar vi få ett slut på, vi är enbart
representanter från våra respektive klubbar och röstar med det som underlag.
Diskussioner inom kommittén hanteras inom kommittén tills officiell information ges ut.
Viktigt att faktabaserade beslut kommer ut så vi undviker konflikter pga av missförstånd.
Vid personliga påhopp skall ordförande kontaktas och anmälan tas vidare därifrån.
Rickard skriver ett öppet brev som godkänns via kommitténs grupp och distribueras via
klubbrepresentanter och en första skarp varning skickas ut till alla.
Ryttarrepresentant eftersöks som skulle kunna vara en neutral kontaktperson som
alternativ till klubbrepresentanter.
Att man är missnöjd med beslut och vill lämna klagomål är ok att göra via
klubbrepresentanter alternativt i andra hand ordförande, men det skall vara konkret och
inte vara påhopp.

4. Internationellt
a. COVID-19, Danmark har stängt Nordic Team och flyttat datum.
Italien kommer ej till EM pga COVID-19. Frankrike kommer inte heller men av andra skäl.
Kommittén förstår Danmarks frustration av att Frankrike väljer att inte deltaga i EM men
kommittén kommer inte att agera i frågan.

5. Landslag
a. EM-lag för senior och junior är nu uttagna, saknar resande reserver.
Trupperna är publicerad på instagram och hemsida.
Felicia är reserv inför tävlingarna för open. Linnea för juniorerna.
Resande reserv kommer ses över genom Steven och Linn.
Erik, Hanna K, Isabelle, Felicia har erbjudits de individuella swedenplatserna.
Steven önskar att vi öppnar upp för ny ansökan till lag-VM då vi har få ansökningar, vi
har just nu 5st som sökt och kommer få förfrågan först.
Ryttare med hjärnskakning kunde inte deltaga på uttagningen, önskar återbetald avgift.
Ryttaren ombeds inkomma med journal, kvitto eller intyg.
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b.

c.

d.

e.

Landslagsdokument till beslut tas vidare till nästa möte.
Viktigt att i god tid söka efter landslagstränare inför 2021. Nuvarande landslagstränare
kommer att få en fråga om deras intresse om en eventuell fortsättning.
Riktlinjer sökande 2021, skjuts fram. Styrdokument landslag 2021, skjuts fram
Feedback uttagning
Bra om vi kan ha så många som möjligt som söker till landslag. Alla har betalat.
Önskemål har framkommit att vi skall ha minst två, men gärna flera uttagningstillfällen.
Betalning och kostnader.
Överskottet för uttagningen blev drygt 13.000k,
beslut togs att ersätta ledarna med 2000kr per person.
Riktlinjer från sökande
Norge och Nisse ses som obligatoriskt, men Danmark är nu frivillig då den har flyttats
och lagts mittemellan två andra lagtävlingar.
Rapport satsningsgrupp, inget extra har kommit upp.

6. Ekonomi
a. Budget 2020, inget togs upp.

7. Tävlingssektionen
a. Tävlingskalender 2020, presenteras på nya hemsidans kalender.
Nordic teams ursprungliga datum ses som träningshelg, alternativt endagars
träningstävling. Hålta är söndag 10 inte lördag 9, ändrat på hemsidan.
b. Tävlingsrapporter, inget togs upp.
c. Fastslå SM-regler 2020, vi gick igenom föreslagna ändringar.
Kunna tävla på lika villkor oavsett storlek på klubb
1. SM öppen för alla. - Beslutas nästa möte.
A. Ta bort regeln om 4 lag och
B. ändra till lägsta gräns med 2 från tävlande lag och
C. fler än ett lag från samma klubb i final.
2. Rättvis lottning. – Beslut att byta ut i dokumentet.
A. IMGA-draw i två steg.
Lottning av startnr för en rättvis fördelning g enom avancerad lottning i gamespro.
Lottning av tävlande till respektive startnr. Komma och dra sitt nummer
3. Bästa i final. – Beslut att byta ut i dokumentet.
A. ta bort placering till final vid lika poäng utifrån grundomgångarna förstaplatser.
Förslag
B. Vid lika poäng efter grundomgångarna genomförs skiljegren inför finalen för att avgöra vilken
final man hamnar i.
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d. Ansvariga personer för SM, togs ej upp

8. TR-nämnd
a. Rapport från tävlingskonventet om FN barnkonvention har blivit lag.
bordlägges till nästa möte.

9. Domarnämnd
a. Arrangören för Spring Pairs/NM ser över möjligheten av att ha en domarkurs i samband
med tävlingen. Om det går att ha en domarkurs beror på vilken domare det blir och om
det fungerar tidsmässigt.

10. Banbyggarnämnd
a. Materialvagn materialstatus, ingen uppdatering.

11. Punkter från klubbarna (varvet runt)
a. Frågan togs upp igen med avslappnad aktivitet, vi har en kickoff med bowling på gång
men önskan är att det följs upp med ny aktivitet.

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

13. Nästa möte
a. Preliminärt varvat var tredje måndag alternativt torsdag.
b. Punkter till nästa möte
i. Inget extra togs upp

Mötet avslutades kl 21.15
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Lina Bryngelsson

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Aktivitet
Nyheter på hemsidan
SM-regler 2020
kickoff ryttare
Inredning i materialvagn, lansbrädro mm
Verksamhetsplan 2020
Tydliggöra regler för att tävla internationellt/SM-uttagning
Tävlingsrapport hantering
Officellt tillsägelse klubbar
slogantävling, vision
chaparrall
Valberedning
Söka landslagsledare 2021Ren vinnare, information och genomgång
Riktlinje sökande 2021
Styrdokument landslag 2021
Strategidokument 2025
Anmälan och betalning i TDB
Endagslicenser TDB
TR 2021-2022
PG på GHS 2021
Synliga på horseshows mässa
Införande ponyclub, ridskoletävling....
Mässpaddock
Reklamkanaler
Domarkurs/vilka är domare?
överdomare
Söka ställföreträdande förbundskapten
Aktivera idrottslyftet
Ansvarig Champions League
Aktivera SISU för utbildning
Kolla säljmaterial, flyers
Prislista landslagsuppdrag/uppvisningar
Insprungen publik på tävling, åtgärder ?
Falsterbo som landslagsuppdrag & tvåbensrace
För- och nackdelar ridsportsförbundets medlemskap
Tränarledda träningar öppna för alla

Prio Ansvarig
A Rickard
A Rickard
A Cicci
A Thomas F
A Thomas S
B Rickard
B Rickard
B Rickard
B Thomas S
B Thomas S
B Thomas S
B Sofia
B Rickard
B Rickard
B Rickard
C Thomas S
C Rickard
C Rickard
C Lina
C Cicci
C Cicci
C Cicci
C Thomas S
C Felicia
Jonna
Thomas S
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