Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommittés möte
den 19 januari 2022 kl 18.00 via Google meet.
Närvarande:
*ej närvarande

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

Gästbesök:

-

Sofia Bengtsson
Jonna Nygren
Felicia Ardbring
Linn Ving
Malin Thede
Johan Dahlin

1. Mötets öppnande kl 18.00 i teams.
a. Föregående protokoll är godkända.
b. Till sekreterare valdes Rickard Holst, och tidsvakt valdes Ulrika Voeltzel
Caroline Claeson och Ulrika Voeltzel justerare.
2. Kommitté (Nationellt)
a. Nyval för följande:
Endast två svar om att kunna hjälpa till i Kommittén (Karin, Emilla)
Till omval, Vice ordförande, sekreterare, grenledare, int. repr, banbyggarnämnd.
Sekreterare och Vice ordförande önskar avgå.
Jenny pratar med Karin, som får frågan om sekr alt vide ordf.
Linn och Felicia visar intresse för vice ordf.
Marknadsgruppen föreslås för Emilla som tackat ja.
b. Verksamhetsplan 2022 är publicerad på FB, godkänns för att skickas till förbundet.
c. TR-2023 beslutades enhälligt att justeras efter senaste version som presenterades på
mötet.
d. SM-regler 2022 startas upp nu.
Input på justeringar önskas skickas in snarast.
Beslut att förfrågan går ut via Felicia (marknadsföring) öppet för återkoppling med
önskemål om förändringar som kan sammanställas och publiceras på FB-gruppen för
vidare beslut.
e. Tävlingskalender diskuterades.
Datum efterfrågades för våra SM för bokning av bana, inget beslut.
f. Verksamhetsberättelse 2021 efterfrågas från förbundet, Ulrika fixar.
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3. Internationellt
a. Ulrika lyfter frågan om tävling 2024 på liten bana på individuell tävling.
Caroline lyfter förslagen för intern röstning i FB-grupp.
b. Ingen återkoppling att notera från senaste stormöte.
Inget bekräftat om dopingfall från EM Danmark.
c. Lyftes att godkända domare från Sverige saknar de 27st som godkändes under 2021.

4. Landslag
a. Landslagsledning 2022
Anmälda intresserade är Felicia för U12-18, Quentin U18 & open samt Dee för samtliga.
Sofia presenterar alternativen på FB-gruppen för omröstning.
b. Utvärdering har inte gett många svar och finns inga förbättringspunkter att ta upp.
Utvärdering önskas delges tränare.
c. Spetsgruppfråga togs upp.
Intresseanmälan läggs ut för anmälan.
Diskussion om kommande datum för uttagningshelger.
Tidig helg i april ses som lämpligt datum för uttagningsträning,
beslut att landslagsgruppen bokar utomhus 2-3 april.

5. Budget
a. Resultat 2021 är klart.
b. Beslut att klädkostnaden betalas tillbaka till ryttare som beställt då kostnaden ingår i
resultatet 2021, Rickard tar fram förslag.
c. Budget 2022 ligger på samma nivå som 2021
Betalningsunderlag för IMGA 2022 kollas upp av Ulrika

6. Marknadsföring
a. Flyinge uppvisning framflyttad till nytt datum i Maj.

7. Punkter från klubbarna
a. Landvetter har som plan att ha ett lag 2022.
b. Grästorp önskar datum för SM 2023, föreslås par i september
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8. Nästa möte
a. Punkter till nästa möte
- Röstberättigande klubbar 2022
- SM-regler 2022
- Landslagstränare
- Kommittéval, kommitté 2022
- SM-regler
- Faddrar

Mötet avslutades kl 20:00
Nästa möte måndag 21 februari kl 18.00

Vid protokollet
__________________________________
Rickard Holst

Justerare

Ordförande

__________________________________
Caroline Claeson

__________________________________
Ulrika Voeltzel
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Preliminär kalender 2022 (justerad 19/1)
(bekräftat med Danmark datum)
prel 2-3 april
Landslagsuttagning ute
9-10 april
Aixam partävling (Grästorp)
23-24 april
NTC, Danmark
Champions league
21-22 maj
Norway summer (Norge)
(oklar)
ind SM (Gunnesby?)
18-19 juni
Nissecup (Alleby på GHS)
20-23 juli
VM lag, Frankrike
29-31 Juli
VM par, Irland
3-9 aug
EM lag och ind., Wales
20-21 aug
SM/NM par (Alleby på GHS)
25-28 aug
VM individuellt, England
10-11 sep
All star pair, Danmark
(oklar)
SM lag (Landvetter?)
2023

SM ind
SM par (Grästorp)
SM lag
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