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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

Den 21 januari 2021 kl 18.00 via teams. 

Närvarande:  Ulrika Voeltzel Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Almqvist Jonna Nygren 
 Theresa Hogart Lina Bryngelsson 
 Rickard Holst Felicia Ardbring 
 Caroline Claeson *Cecilia Adolfsson 
 Frida Schelander Felicia Ardbring 
 
Gästbesök: Saga Stockholm 

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams. 

a. Föregående publicerade protokoll godkändes, uppföljning av lån av ryttare sker. 

 

b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Frida Schelander 

Jenny Almqvist och Ulrika Voeltzel justerare. 

 

c. Mötesregler, vad är viktigt för att få ett bra möte?  
Diskussion i gruppen och följande togs fram: 

- Svara på kallelse, var tydlig om man kan komma eller inte. 
- Kom i tid 
- Kortare möten, eventuellt tema 
- Föreningar med rösträtt deltar eller lämnar sin röst innan 
- Använd video vid digitalt möte 
- Var förberedd med frågeställningar som ska röstas om sedan innan, via 

facebook eller mail, och stämt av med egna klubben  
- Har man inte hunnit förbereda en uppgift innan/punkt på agendan meddela 

detta innan mötet 
- stäng av mikrofon och begär ordet 
- Förenklad konkret dagordning 

 
 

2. Kommitté 

a. Kommitté (Nationellt)  

Ekonomi 2021-2022                  - Theresa Hogart 
Grenledare 2021                        - Frida Schelander  
Internationell representant 2021 – Caroline Claeson 
Marknadsföring 2021-2022       - Felicia Ardbring, Sofia Bengtsson & förfrågan ställs även 
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till Amanda Hogart och Frida Artursson för hjälp. 
Landslagsgrupp 2021-2022       - Sofia Bengtsson, Jenny Almqvist, Ulrika Voeltzel 

Nämnder till val: 
Tävlingssektion ansvarig (ordförande): (val för 2021-2022) – Ulrika Voeltzel ser över 
nämndens uppdrag. 
TR-nämnd ansvarig (val för 2021)  - Jonna Nygren 
Domarnämnd ansvarig: (val för 2021-2022) – Rickard Holst 

Förslaget godkänns och lämnas vidare till förbundet, under förutsättning att Theresa är 

kvar på ekonomin. När kommittén är klar skickar Frida ut en presentation på alla 

medlemmar.  

 
b. Coronauppdateringar, inget nytt. 

 

c. Regeln angående röstning diskuterades 

Gamla regeln ”regeln för nya klubbar att man får rösträtt sex månader efter att man har 

deltagit i sin första lagtävling. En klubb som varken arrangerar en tävling eller deltar i en 

lagtävling under ett kalenderår räknas inte som en aktiv klubb och förlorar därmed sin 

rösträtt i kommittén. ” 

Beslutades att se över förslag och fortsätta diskussion om ny regel inför nästa år. 

Beslut om att nästa möte rösta om klubbar för rösträtt 2021 (befintliga och nya som Lilla 

Edet, Billdal, Grästorp) 

 

d. SM reglerna  

Bordlades till nästa möte. Förberedelse för röstning upptas på facebooksidan.  

 
3. Internationellt 

a. Rösta om de ska tillåtas 15’2 ”ponnyer” på VM i Australien (lite större). 

Mötet ser inget hinder och röstar för förslaget. 

 

4. Landslag 

a. Uttagningstillfällen. 

Inga klara direktiv har givits ut, endast handfull anmälan har skett. 

Cicci och Linn har sett över annan lösning att genomföra uttagning och möta upp på 

befintliga träningar, vilket ses som positivt. 

Svårt att ställa krav som tidigare, Sofia tydliggör på facebook och Rickard publicerar på 

hemsidan.  

Ställer in första uttagningshelgen och kvarstår med 20-21 mars, Sofia stämmer av med 

landslagsledarna om ytterligare lösning. 

b. Tävlingar och kriterier, NTC, Nissecup, Norway Summer Challenge - vi avvaktar läget. 

c. Resa till Storbritannien tas vidare av Ulrika till nästa möte. 
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5. Tävlingssektionen 

a. Tävlingskalender gicks igenom. 

SM ind flyttas från maj till 25-26 sep. 

SM lag flyttas från sep till 9-10 okt. 

SM par är ok att köra på Lycke gräs. 

 

6. Marknadsföring 

a. Inget övrigt 

 

7. Punkter från klubbarna 

a. Uppspel från mötet är att klubbar skall representeras på mötet,  

diskuterades om närvaro kanske skall vara underlag för rösträtt. 

b. Dropbox diskuterades, och rent allmänt skall vi se över behörigheter till dropbox, 

Facebook och rösträtt. 

 

8. Nästa möte 

a. Fastslå kommitté 

b. Regler om röstning 

c. SM-regler 

d. Coronauppdatering 

e. Resa till Storbritannien 

 

Nästa möte på torsdag efter TS möte, i efterhand bestämdes måndag xx jan kl 18.00  

 
Mötet avslutades kl 19.50 
Vid protokollet 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

Justerare Justerare 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jenny Almqvist Ulrika Voeltzel 
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Preliminär kalender 2021 (justerad 21/11) 
(bekräftat med Danmark och Norges datum) 
 
20-21 mars Landslagsuttagning 2 
 
31 mars- 4 april Gothenburg Horse Show 
24-25 april Nordic Team Championship i Danmark 
 
29-30 Maj Norway Summer Challenge i Norge 
12-13 juni Nisse Cup - Alleby 
24-27 Juni Nordiska Individuella i Norge 
 
10-18 juli Falsterbo Horse Show 
12-20 juli EM individuella och EM Lag i Danmark 
 
3-7 aug VM lag i Skottland 
12-15 aug VM par i England 
18-24 aug VM individuella i Wales 
 
4-5 sep SM par – Alleby (NM)  
11-12 sep All-star pair i Danmark 
25-26 sep SM individuellt – (ej horsepark) 
 
9-10 okt SM lag  
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