Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 2 juli 2020 kl 18.00 via telefonmöte.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

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

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

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.
Felicia Ardbring och Thomas Svenningsson justerare.
2. Kommitté
a. Få sporten att växa
Jenny skall ha prova-på utanför Uddevalla. Lysekil RK skall kontaktas igen.
Nya juniorer tränar på Landvetter.
Tic-Tok används.
b. Uppvisningar
High Chapparall är inställt.
Gråbo är fortsatt på listan att jobba vidare med.
c. Kommitté-representanter 2021
Valda för 2021, Rickard, Ulrika, Jenny, övriga omval.
Ordförandeposten för Thomas skall ut för ansökan.
Felicia och Caroline skickar in för att godkännas av förbundet.
3. Internationellt
a. Ändring av åldersgrupper.
Ej beslutat ännu, Sverige röstar för U18 från dagens U17.
Förslag finns också att öka till U20, vi avvaktar vidare information.
b. Corona uppdateringar – internationella tävlingar
EM Danmark körs 2021 istället. VM Skottland körs också 2021 istället.
Ind. VM har kontaktas och vi väntar svar hur man ser på denna 2020 som VM-tävling.
Norge flyttat fram NM ind. till nytt datum, kalendern uppdaterad.
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4. Landslag
a. Rapport från satsningsgrupperna.
Fråga ställs till Linn hur vi kör vidare under hösten.
b. Annons skall ställas ut om ansökan som landslagstränare efter att vi har informerat
befintliga. Gruppen kontakter Steven och Linn och vi behöver få in ny intresseanmälan
om dom önskar vara kvar.
Kontrakt för 1 år med option för ytterligare 1 år om man är överens.
c. Styrdokument landslag 2021 ses över och en första version har skickats och
kommentarer önskas inför ett slutligt förslag som skall presenteras.
d. Fråga ställd om Landslag 2021 består av uttagna för 2020 eller om ny uttagning skall ske.
Majoritetsbeslut om ny uttagning för landslag 2021.
e. individuella platser 2021.
Skriftlig fråga inkommit, man behåller inte sin individuella plats utan det kommer ett
nytt SM som ny uttagning.
5. Ekonomi
a. Budget 2020, (refund WTC)
Fått tillbaka pengar för individuella platserna, och ansökt att få tillbaka lagplatserna.
Therese återkopplar summan vi har kvar på kommande möte.
b. Pengar 2020 kan inte flyttas till 2021, mindre licenspengar finns som riskerar att vi får
lägre budget 2021.
Förslag på utgifter 2020 att investera i, diskuteras och beslutas kommande möte.
Tränarersättning.
Betald tidigare tävlingsavgift.
Träningshelg.
Fylla upp materialvagnen.
Scandinavium paddock/monter.
6. Tävlingssektionen
a. Tävlingskalender Sverige 2020, SM, NM
Förbundet förfrågad om ok att flytta SM till Juli, preliminärt svar nej.
Inga tävlingar planerade i Juli.
Vi behöver hjälpas åt för tävling om vi skall få till det, klubbar pratar ihop sig, lämpligt
att man delar upp ansvaret över olika delar.
Partävlingar NM 21-23/8 och SM 5-6/9, skall dessa vara separerade, inga beslut.
Aktuell kalender finns på hemsidan ->
http://mountedgames.se/kalender/lista/?tribe-bar-date=2020-07-01
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b. Tävlingsrapport övriga tävlingar, par & lag SM, nu även midsommartävlingen saknas.
c. SM-regel dubbla eller enkla poäng i final med få lag.
Frågan ställd på Facebook om vi skall ha dubbla poäng eller rak serie vid SM.
Majoritet röstat på rak serie på FB, och majoritetsbeslut togs i kommittén om rak serie.
d. SM-regel flera lag från samma klubb i final.
Gunnesby och Landvetter röstar på gamla skrivningen med endast ett lag från en klubb.
Alleby röstar på flera lag från samma klubb. Övriga klubbar ej representerade.
Majoritetsbeslut gamla skrivningen är kvar.
e. Förtydliga text i SM-reglerna
Medaljören till ind och par är kvalificerat internationellt.
Förtydliga med att man skall särskilja inför finalen.
Lägst 4 olika klubblag per klass.
f. Diskussion om upplägg på tävling med 50-begränsningen.
Nya tillfälliga regler har publicerats, RF sida
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/06/tillfalligatavlingsreglerinforsfran29juni

Funktionärer ses som extra personal och skall inte räknas in bland de 50.
Tolkning skrivs av TR-gruppen och publiceras till kommittén för godkännande.
7. TR-nämnd
a. Remiss på nytt TR har skickats ut, och fått ett svar tillbaks som är enigt med planerat
beslut ett följa internationellt TR.
8. Domarnämnd
a. Inget nytt
9. Banbyggarnämnd
a. Materialvagn, materialstatus, inget nytt
10. Marknadsföring
a. Nya kanaler diskuterades sist.
Caroline har skapat TicTok för Mountedgames, skall ut till våra ungdomar.
Instagramkontots behörighet har efterfrågats, men lösenord är utbytt, Caroline kollar
vidare. MGA har ett Gmailkonto om det behövs användas.
Gmailkonto för MGA har skickas till Caroline och Ulrika för vidare hantering.
Klubbar efterfrågas på filmer.
Ställt en utmaning från senaste tävling till JLC, väntar på återkoppling.
b. Hemsidan, jobbar med att hålla igång kalendern.
c. Fadderlistan, inget nytt.
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11. Punkter från klubbarna
a. Grästorp/Landvetter ser över att anordna en Par-tävling under sommaren.
12. Administration
a. Nytt möte i Augusti men kommitténs FB-sida används för snabba riktningsförändringar.
b. Blomma till Sofia som krya-på-dig skickas av Lina.

Nästa möte Torsdag 13 Augusti.

Mötet avslutades kl 20.00
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Felicia Ardbring

__________________________________
Thomas Svenningsson
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SM-regler 2020
möte Rickard
kickoff ryttare
möte Cicci
Inredning i materialvagn, lansbrädro mm
möte Thomas F
Verksamhetsplan 2020
möte Thomas S
Tydliggöra regler för att tävla internationellt/SM-uttagning möte Rickard
Officellt tillsägelse klubbar
möte Rickard
Riktlinje sökande 2021
möte Rickard
Styrdokument landslag 2021
möte Rickard
Nyheter på hemsidan
Tävlingsrapport hantering
slogantävling, vision
chaparrall
Valberedning
Söka landslagsledare 2021Ren vinnare, information och genomgång
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
Falsterbo som landslagsuppdrag & tvåbensrace

A
B
B
B
B
A
B
C
C
C
Klar
C
C
C
C
C

Rickard
Rickard
Thomas S
Thomas S
Thomas S
(Sofia) Jenny (Rickard)
Rickard
Thomas S
Rickard
Rickard
Lina
Cicci
Cicci
Cicci
Thomas S
Ulle
Thomas S
Thomas S

Klar Ulle
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