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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte 

den 26 oktober 2021 kl 18.00 via teams. 

Närvarande:  Ulrika Voeltzel Sofia Bengtsson 
*ej närvarande Jenny Almqvist Jonna Nygren 
 Theresa Hogart Felicia Ardbring 
 Rickard Holst Cecilia Adolfsson 
 Caroline Claeson Malin Thede 
 Frida Schelander Johan Dahlin 
 
Gästbesök: - 

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams. 

a. Föregående protokoll är godkända. 

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

Jenny Almqvist och Ulrika Voeltzel justerare. 

 

2. Kommitté (Nationellt) 

a. Nyval för följande: 

Vice ordförande, sekreterare, grenledare, int. repr, banbyggarnämnd. 

Sekreterare och Vice ordförande önskar avgå. 

Annonseras ut och röstas kommande möte. 

Landvetter ny representant på gång, Ulrica stämmer av. 

b. Verksamhetsplan 2022, Ulrica stämmer av med Frida och Saga och skickar till förbundet. 

c. SM-lag open 2021. 

Diskuterades om säkerheten och arenans storlek som inte matchar uppsatta regler. 

Röstning hos klubbarna om SM, Alleby säger nej, Gunnesby och GHSK säger ja. Grästorp 

och Landvetter tävlar inte men har inget emot.  

Beslut, fråga ställs vidare till trolig arrangör Landvetter (GHSK) om dom kan arrangera 

sverigepokalen istället för SM.  

Fråga som lyftes om det finns begränsningar utöver SM-regler på deltagande, tex får alla 

juniorer som deltog i junior-SM delta i open-SM nu, inget beslut. 

Fråga ställs till förbundet om det godkänns med flytt av datum och justerade grenar. 

Vinnartäcken finns framtagna, inget beslut på åtgärd. 

d. TR-VIII 2023 

Genomgång av föreslagna rättelser och beslut. 

Föreslagna justeringar 806, 807, 810, 821, 831 godkändes förslagen. 

Justeras och ses över för senare beslut 816, 822, 823, 848/862. 

e. Ny grästorp representant välkomnas kommande möte. 
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3. Internationellt 

a. Carro lägger ett inlägg I kommitté-gruppen för röstning från senaste internationella inför 

kommande 13 november. 

 

4. Landslag 

a. Juniortränare avgår, inga intresserade just nu. 

Opentränare önskar fortsätta, avvaktar utvärderingar som inte kommit in. 

Förfrågan på bägge poster går ut för att se över intresset, Ulrica kontaktar Cecilia och 

meddelar Sofia ser över dokumentation och återkopplar med Ulrica för vidare 

eftersökning. 

Förslag togs att ha separat möte för framtagning av nytt styrdokument och se över 

Norges förslag. 

 

5. Budget 

a. Tävlingsposterna och kläder har tagits upp i budget där vi gått över budget. 

Överskott på inbetalning av kläderna kommer ske, avvaktar slutbudget. 

Överskjutande budget avvaktas beslut av förbundet. 

Överskott av intäkter ses över till aktiviteter, ansvariga eftersöks. 

 

6. Marknadsföring 

a. Felicia jobbar med nytt instagramkonto. 

GHSK hade 9 nya deltagare på prova-på i helgen. 

Sponsring av inlägg läggs som förslag för att nå ut brett inför en aktivitet. 

Radioreportage från Grästorp har skett. 

Hippson ses som intressant för utlägg av filmer. 

Min Häst skall presentera reportage till våren. 

Marknadsgruppen återkommer med förslag. 

 

 

7. Nästa möte 

a. Punkter till nästa möte 

- SM-regler 2022 

- Verksamhetsplan (läggs upp och kan diskuteras löpande). 

- Landslagstränare med föreslagna beslut från landslagsgruppen. 

- Kommittéval 

- SM-regler 

- Faddrar 
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Mötet avslutades kl 20:20 

Nästa möte torsdag 25 november kl 18.00 (lokalt möte på Gunnesby ses över som förslag.) 

 

 

 

Vid protokollet 

 

__________________________________ 

Rickard Holst 

 

 

Justerare Ordförande 

  

__________________________________ __________________________________ 

Jenny Almqvist Ulrika Voeltzel 

 
 
 
 
Kalender 2021 (justerad 26/10 
27-28 nov Lagtävling GfRK (föreslaget flyttat Lag-SM open) 
 
 
 
Preliminär kalender 2022 (justerad 30/9) 
(bekräftat med Danmark datum) 
16 jan Clinic Flyinge 
23-24 april NTC 
11-17 juli VM lag, Frankrike 
2-11 aug EM lag och ind., Wales 
10-11 sep All star pair 
 
 Nissecup 
 SM ind 
 SM par 
 NM par 
 SM lag 
 
 VM par, Irland 
 VM individuellt, England 
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