Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
Den 28 augusti 2021 kl 18.00 via teams.
Närvarande:
*ej närvarande

Ulrika Voeltzel
Jenny Almqvist
Theresa Hogart
Rickard Holst
Caroline Claeson
Frida Schelander

Gästbesök:

Saga Stockholm

Sofia Bengtsson
Jonna Nygren
Felicia Ardbring
Cecilia Adolfsson
Malin Thede

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams.
a. Föregående protokoll är godkända.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Sofia Bengtsson
Felicia Ardbring och Ulrika Voeltzel justerare.

2. Kommitté (Nationellt)
a. SM individuellt.
Domare lyfte fråga om SM-regler att fylla finaler uppifrån, diskuterades,
kvarstår frågan om flera lag från samma klubb i A-final.
Vi tar in uppföljning efter samtliga SM och diskuterar dessa i höst.
Tävlingen i övrigt gick bra.

3. Internationellt
a. Uppföljning IMGA-möte.
För att få vara linjedomare internationellt från 2022 måste man gått linjedomarkurs.
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4. Landslag
a. Information om läget från Ulrika, landslagsledare åkte inte till VM.
Aktuellt läge avlämnat av landslagsledare till ordförande,
kommitté ser inte att riktlinjerna för landslaget har efterlevts, ordförande avvaktar
dialog med förbundet.
Viktigt att frågor lyfts upp till landslagsgrupp/kommitté och att uppföljning löpande kan
ske tillsammans, se över landslagsdokument med bättre stöd i beslut.
b. Frågan lyfts till landslagsledarna hur intresset för 2022 är,
Sofia stämmer av med bägge ledarna för vidare dialog inför beslut för 2022.
c. Utvärdering med kort frågeställning skickas ut av Sofia till ryttarna, stämmer av med
Ulrika/Saga (landslagsgruppen).
d. Vidare diskussioner om hur lag tas ut, vilka möjlighet till ledare och coach vi har mm.
Inga beslut togs, men långa diskussioner.
5. Budget
a. Gula hjälmöverdrag som reserv är betalat av kommittén.
6. Marknadsföring
a. Önskemål om att synas mer,
Ny Instagram skapas av Felica för mer ”inofficiell” info som delas.
Bra om man taggar sidan vid egna utlägg.
7. Övrigt
a. Studiecirkel, främst för genomgång av regler. Eva-Lena kan tänka sig att ansvara i detta.
Rickard stämmer av med Eva-Lena om lämplig tidpunkt under hösten.
b. Clinic/uppvisning 16 januari 2022 på Flyinge diskuterades, Ulrika tackar ja och Felica tar
på sig och diskuterar vidare med Ulrika.
c. TR-2023 förslag skall lämnas in, två förslag har kommit in för beslut, avvaktar tills vidare.
8. Punkter från klubbarna
a. Inget övrigt
9. Nästa möte
a. Punkter till nästa möte
- Verksamhetsplan 2021/22 (läggs upp och kan diskuteras löpande).
- Landslagsledning.
- Uppföljning IMGA 11 aug.
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Mötet avslutades kl 19:35
Nästa möte onsdag 30 september kl 18.00.

Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Ordförande

__________________________________
Felica Ardbring

__________________________________
Ulrika Voeltzel

Kalender 2021 (justerad 24/8)
(bekräftat med Danmark och Norges datum)
4-5 sep
11-12 sep
25-26 sep

SM och NM i par – Alleby (NM) (Nordhalland)
All-star pair i Danmark
Nordic Team Championship i Danmark

9-10 okt

SM lag – Gunnesby (Bokat horsepark)

Preliminär kalender 2022 (justerad 24/8)
16 jan
Clinic Flyinge
11-17 juli
2-11 aug

VM lag, Frankrike
EM lag och ind., Wales
VM par, Irland
VM individuellt, England
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