Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 20 augusti 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.
Ulrika Voeltzel och Thomas Svenningsson justerare.
2. Kommitté
a. Få sporten att växa, inget nytt att tillägga.
b. Uppvisningar, inget nytt att tillägga.
c. Clinics. Förfrågan från Eslöv, Isabelle Knutsson intresserad att hålla, ok för henne att
köra, Thomas meddelar.
d. Kommitté-representanter 2021
Efterfråga officiellt Grenledare, Ordförande, Kassör via aktuella kanaler,
kontakt hänvisas till någon i kommittén. Rickard skapar annons.
Val av kommitté i November.
3. Internationellt
a. Ändring av åldersgrupper.
U15 och U18 gäller från 2021 även i Sverige.
b. Corona uppdateringar – internationella tävlingar
Champions League planeras 10-11 oktober, avvaktar läget i Storbritanien för att se i
vilket utförande den skall ske.
24-25 oktober planeras att våra landslag deltar i Danmark, Rickard stämmer av med
förbundet om kläder.
c. En uppmaning. Varje gång vi har en åsikt måste vi vara noga med att detta skall upp för
röstning internationellt.
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4. Landslag
a. Rapport från satsningsgrupperna.
Inget att tillägga, Corona har gjort läget besvärligt
b. Landslagscoacher.
Kommer söka sina platser på nytt.
Annons skall skickas ut omgående.
Val av landslagstränare oktober möte.
c. Uttagningstillfällen
Förslag på datum 20-21 mars som man önskar tidigarelägga, beslut att ha ytterligare en
uttagning och den skall vara tidigare, förslagsvis Februari.
Diskussion om uttagning till satsningsgrupp framflyttades.
5. Ekonomi
a. Budget 2020, (refund WTC)
Oklart om pengar kommit tillbaks från tävlingar.
Thomas/Theresa ser över budget och tänkta poster att fördela.
b. Pengar 2020 kan inte flyttas till 2021, mindre licenspengar finns som riskerar att vi får
lägre budget 2021. Pengar finns kvar att investera 2020.
Materialvagnen skall slutföras.
6st Lansbrädor inköpes tillsammans med saknat/trasigt material.
Theresa sammanställer lista och skickar för beställning upp till 25.000kr
Krit/spraymaskin till materialvagn, skickas ut förfrågan på media.
Thomas kollar upp med Förbundet om att delta som gren vid
Ridsportförbundets monter på GHS.
Ersättning till landslagsledarna på Danmarksresan diskuterades.
Träningshelg med extern tränare, ”end-of-season”,
Jenny/Felicia/Ulrika tar vidare uppdraget.
Tillsammans med utbildning, tex linjedomare.
6. Tävlingssektionen
a. Tävlingskalender Sverige 2020, SM, NM
- Partävling NM och inofficiella inställda.
- SM i par 5-6/9 byte av datum från annat.
- Lag-SM 19-20 sep saknar bana, annan bana sökes och skall godkännas av
banbyggarnämnden, alternativt annat datum 10-11 oktober är prel-bokat på GHP.
Spår ett är att behålla datum och leta lämplig bana.
- Ind. sm 3-4 okt, men banan bokad till annat, Jonna stämmer av status med Cicci.

Sida 2 av 4

b. Tävlingsrapporter saknas/efterfrågas på årets genomförda tävlingar.
Jonna kollar med Cicci.
c. Diskussion om lån till Lag-SM. Ansökningsblankett skall lämnas in.
Bereds av tävlingsgruppen och presenteras i kommittén på FB för eventuell reservation.
d. Fråga diskuterad om Nordiskt par kan vara med i Par-SM.
Majoritetsbeslut att tillåta nordiska par för att ge möjlighet till tävling, men de får inte
delta i A-finalen.
7. TR-nämnd
a. TR uppdaterat för 2021 med U18 och U15.
8. Domarnämnd
a. Inget nytt
9. Banbyggarnämnd
a. Materialvagn, materialstatus, inget nytt
b. Skall godkänna banan för Lag-SM när det blir aktuellt.
10. Marknadsföring
a. Viss publicitet i media under sommaren.
11. Punkter från klubbarna
a. Lediga lagfärger eftersökes, lista sammanställs med tröja och hjälmöverdrag.
Blå/Vit – Grön/vit används inte.
12. Administration
a. Inget övrigt
Nästa möte Måndag 14 September.

Mötet avslutades kl 20.30
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Ulrika Voeltzel

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Aktivitet

Prio Ansvarig

Inredning i materialvagn, lansbrädro mm
A
Nyheter på hemsidan
A
Söka landslagsledare 2021A
Söka kommitemedlemmar
A
Kläkder landslag NTC Danmark
A
Uttagningstilflällen
B
Styrdokument landslag 2021
B
Tävlingsrapport hantering
B
slogantävling, vision
B
Valberedning
B
Ren vinnare, information och genomgång
B
Strategidokument 2025
C
Anmälan och betalning i TDB
C
Endagslicenser TDB
C
PG på GHS 2021
C
Synliga på horseshows mässa
C
Införande ponyclub, ridskoletävling....
C
Mässpaddock
C
Domarkurs/vilka är domare?
Överdomare
Söka ställföreträdande förbundskapten
Aktivera idrottslyftet
Aktivera SISU för utbildning
Kolla säljmaterial, flyers
Prislista landslagsuppdrag/uppvisningar
Falsterbo som landslagsuppdrag & tvåbensrace
Verksamhetsplan 2021
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