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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

den 8 juni 2020 kl 18.00 via telefonmöte. 

Närvarande:  Thomas Svenningsson *Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Ahlmqvist *Tomas Feltenby 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Rickard Holst Felicia 
 Ulrika Voeltzel *Cecilia Adolfsson 
 Caroline Claeson *Magnus Nilsson 
Gästbesök: -  
 

1. Mötets öppnande kl 18.00, 010-1238888 kod 63950122 

a. Föregående mötes protokoll utlagd på hemsida. 

b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes ingen. 

Justerare Caroline Claeson och Thomas Svenningsson. 

 

2. Kommitté 

a. Få sporten att växa 

Förslag på instagram och FB är att varje klubb tar var sin vecka att skriva, diskuterades. 

Tic Tok används privat och ses över att starta officiellt. 

Diskuterades även om andra kanaler. Caroline och Ulrika jobbar vidare. 

b. Kommitté-representanter 2021 lyftes. Ordförande söker inte om, behöver ersättas. 

Flera andra poster går ut och skall väljas om. 

c. Arbetssätt (jobbar vi på rätt sätt, konflikter mm), visionen diskuterades. 

Frågan lyftes om vi kan träffas och se över arbetssätt, inget beslutades. 

d. Verksamhetsplan 2020 beslutades ej. 

 

3. Internationellt 

a. Corona – ind VM i wales planerar att köra. 

14 dagar karens in i England gäller, Danmark tillåter inte sina ryttare, hur gör Sverige ? 

Öppet brev önskas skrivas till Wales om att det inte kan heta VM då alla inte kan, 

Thomas och Ulrika ser över en text. 

4. Landslag 

a. Landslagsdokument för godkännande, skjuts fram. 

b. Rapport från satsningsgrupperna, ingen förändring. 

c. Uppvisning 6-e september i Eslöv, eftersöker landslag som får ersättning, Thomas ser 

över med Sören i Danmark att lämna över till dom då det krockar med SM-helg. 
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5. Ekonomi 

a. Budget 2020. SvRF har lagt in stopp för utlägg, men vår budget ligger kvar. 

Thomas ser över risken för dubbla mästerskap nästa år. 

Diskuterades om kostnader att ta i år då vi har full budget. 

 

6. Tävlingssektionen 

a. Tävlingskalender Sverige 2020 

SM-tävlingar ind. ses över att tidigareläggas till juli. 

Midsommartävling individuellt planeras att genomföras. 

Norge har planerat NM summer ind. 25-26 juli, om vi får åka. 

Danmark planerar in NTC 24-25 oktober. 

Caroline stämmer av med Nissecup om eventuellt nytt prel. Datum. 

High Chaparall har inte hört av sig, inget bekräftat, Thomas stämmer av. 

b. Tävlingsrapport 2019, mästarnas mästare, par & lag-SM saknas fortfarande. 

c. Fastslå SM-regler, frågor ställs om antal klubbar och poängräkning på FB. 

d. Ansvariga personer för SM, inskickat till förbundet. 

 

7. TR-nämnd 

a. Inget nytt 

 

8. Domarnämnd 

a. Inget nytt 

 

9. Banbyggarnämnd 

a. Materialvagn, materialstatus, inget nytt 

 

10. Marknadsföring 

a. Nya Kanaler, eftersöker videos på pågående träningar för publicering. 

Få ut 90-10 filmerna på hippson, Caroline och Ulrika kollar. 

b. Hemsidan finns och hålls uppdaterad med material som delges. 

c. Fadderlistan, ingen uppdatering, svårt läge i coronatider. 

Erik skall ut på nytt ställe med prova-på. 

 

11. Punkter från klubbarna 

a. Grästorp planerar att starta upp efter sommaren. 

Lilla Edet och Landvetter har tränat ihop. 

Alingsås har tränat med en liten grupp. 

Billdal skall ha träningsläger i sommar. 
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12. Administration 

a. Att göra listan gicks igenom och fördelades. 

b. Hur många lag kan vi ha på lag-SM, har vi juniorlag för att köra lag-SM. 

Eventuellt fasta linjedomare för dom få heat som blir. 

 

 
 

 

Nästa möte 2 juli. 

 
 
Mötet avslutades kl 20.00 
Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Caroline Claeson Thomas Svenningsson 
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