Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 7 december 2020 kl 18.00 via telefonmöte.
Närvarande:
*ej närvarande

Gästbesök:

Thomas Svenningsson
Jenny Almqvist
Theresa Hogart
Rickard Holst
Ulrika Voeltzel
Caroline Claeson
Saga Stockholm

Sofia Bengtsson
Jonna Nygren
Lina Bryngelsson
Felicia Ardbring
*Cecilia Adolfsson
*Magnus Nilsson

1. Mötets öppnande kl 18.00, 010-1238888 kod 63950122
a. Föregående mötes protokoll godkändes med undantag av diskussionen om SM-regler
som tas upp igen detta möte.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Jonna.
Ulrika Voeltzel och Thomas Svenningsson justerare.
2. Kommitté
a. Kommitté-representanter 2021
Ulrika vald 2021-2022 av förbundet och kommer se över plan 2021.
Diskussion om att frivilliga saknas, vilka krav ställer vi på klubbarna?
Nämnder som behövs, eftersöks via klubbar som skall komma med förslag på namn och
återkopplar med Ulrika senast julafton, saknas namn går annons ut.
Diskussion om rösträtt för klubbar 2021, Ulrika tar fram förslag.
Nästa möte ska övriga kommitteroller tillsättas enligt nedan:
Ansvariga roller till val:
Ekonomi: (val för 2021-2022) – Theresa intresserad.
Grenledare: (val för 2021-2022) – beslutas vara 2021
Internationell representant: (fastslå för 2021) – Felicia frågas
Marknadsföring: (val för 2021-2022)
Landslagsgrupp: (val för 2021-2022)
Nämnder till val:
Tävlingssektion ansvarig (ordförande): (val för 2021-2022)
TR-nämnd ansvarig (val för 2021-2022)
Domarnämnd ansvarig: (val för 2021-2022) – beslut vara 2021
b.

Uppföljning från ridsportforum.
Ingen uppdatering för dag 2.
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c. Coronauppdateringar.
GHS flyttar ut tävlingar till annan plats, MG internationella ser inte ut att dyka upp.
d. Verksamhetsplan 2021
Ses över
e. Saga Stockholm kontaktperson i distriktet för klubbarna i Göteborg och Bohuslän.
Diskuterades om Bohuscupen för MG och skall jobbas igenom.

3. Internationellt
a. Rapportera The 2020 IMGA Annual General Meeting
Beslut som beslutats:
Om pandemi fortlöper så kommer ändå mästerskap genomföras trots att alla lag inte
kan vara med.
Domarutbildning skall finnas digitalt, men är inte godkänt som enda utbildning.
Singelkontakt för respektive land önskas tas fram Chef Déquipe som blir landets
representant av de som åker för just detta mästerskap.
Hopkins valdes inte till regelkommittén, men blev ändå som vårt mål var att fördela över
fler länder.
Diskuterades om alkotest, tester kommer genomföras på U18 och Open.
6 ekipage i lag röstades ner.
2023 VM i Australien 8-15 Oktober, uppmanas att spara till detta då det kostar mycket.
4. Landslag
a. Fråga ställdes om vi skall skicka ut information om landslagsuttagning, och utskick av
ansökan ses över. Intresseansökan tas fram av Sofia med 800kr.
b. Sofia kontaktar Cicci och Linn och stämmer av om dom har plan för resande/boende till
lagtävlingar 2021.
5. Ekonomi
a. Budgetförslag 2021.
2020 har vi ej utnyttjat 16000kr,
vårt konto har ökat saldot med årets uttagningar, nuvarande saldo 67.000kr.
2021 beräknar samma som 2020.
b. Fråga diskuterades om vad som ingår för våra landslagstränare, hur bor man, hur
kommer man till tävlingar, vilken standard skall gälla, beslut eftersöks.
Vem betalar för det som behövs, hållbar budget.
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6. Tävlingssektionen
a. Saknade ”Lån av ryttare” blanketter för årets SM, sparas i dropbox.
Inlånande klubben har ansvar och följande saknas (båda klubbarna skall skriva på).
Landvetter – Saknas delvis information för två ryttare.
GHSK – Finns två ryttare, saknas en.
Hålta – Finns en ryttare sparad., saknas två.
Billdal – Saknas delvis information för en ryttare.
7. TR-nämnd
a. Nya förslag för SM-regler.
Förslag 1, skall vi fylla A-final, eller ha minst två i lägstafinal, framdiskuterat förslag
presenteras på FB och beslutas där.
Förslag 2, Kvala till SM, fyra förslag diskuterades och svårigheten för arrangör att följa
upp de olika alternativen. Domarens mandat att plocka bort ”farliga” ekipage skall
tydliggöras.
Förslag 3, Annan tävling under SM-helg – diskuterades inte
8. Domarnämnd
a. 9. Banbyggarnämnd
a. 10. Marknadsföring
a. Inget nytt.
11. Punkter från klubbarna
a. Inget övrigt
12. Administration
a. Inget övrigt
Nästa möte kallas av Ulrika, datum meddelas senare. Mötet avslutades kl 20:40
Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst
Justerare

Justerare

__________________________________
Ulrika Voeltzel

__________________________________
Thomas Svenningsson
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Preliminär kalender 2021 (justerad 12/11)
(bekräftat med Danmark och Norges datum)
6-7 mars
20-21 mars

Landslagsuttagning 1
Landslagsuttagning 2

31 mars- 4 april
24-25 april

Gothenburg Horse Show
Nordic Team Championship i Danmark

15-16 Maj
29-30 Maj
12-13 juni
24-27 Juni

SM individuellt
Norway Summer Challenge i Norge
Nisse Cup - Alleby
Nordiska Individuella i Norge

10-18 juli
12-20 juli

Falsterbo Horse Show
EM individuella och EM Lag i Danmark

3-7 aug
12-15 aug
18-24 aug

VM lag i Skottland
VM par i England
VM individuella i Wales

4-5 sep
11-12 sep
25-26 sep

SM par – Alleby (NM) (ej horsepark)
All-star pair i Danmark
SM lag – (ej horsepark)
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