Närvarande:

Ulrika Voeltzel
Niclas Hansson
Theresa Hogart
Jonna Nygren
Emilla Karlsson
Rickard Holst
Caroline Claeson
Karin Svenningsson

Ej närvarande:
So a Bengtsson
Johan Dahlin
Jenny Almqvist
Felicia Ardbring
Linn Wing
Malin Thede

1. Mötets öppnande kl 18:00 i Google meet
a. Till sekreterare valdes Emilla Karlsson, dsvakt Ulrika Voeltzel och ll justerare valdes
Rickard Holst.

2. Kommi é (na onellt)
a. Kommi éval - önskan om a man säger ll i god d om man ej vill si a kvar på sin post.
Förslag på a välja ekonomi, grenledare samt interna onell representant för e år
framåt, resterande poster två år så vik ga poster som ordförande och ekonomi ej byts
sam digt.
Vi diskuterar om de som vill si a kvar på sin post i kommi én vid omval får göra det eller
om intresseanmälan skall gå ut ll alla. Representanter tar med sig frågan ll respek ve
klubb innan nästa möte.
b. SM-regler godkända av förbundet och publicerade på förbundets hemsida.
Regeländringar för 2023 diskuteras i oktober e er sista tävling, representanter går ut i
respek ve klubbar angående de a.
NM-reglerna diskuteras då vi följer olika regler i de nordiska länderna. Vi kommer fram
ll a de svenska reglerna gäller på svenska tävlingar och de a skall framgå tydligt i
proposi onen så alla har möjlighet a få informa onen.
Frågan om interna onella be regler tas upp och huruvida Sverige bör följa dem. Önskas
tydlighet i vilka be regler som gäller interna onellt och om det är speci ka märken som
gäller eller ej.

3. Tävlingssek onen
a. Kalender 2023 SM 2023 diskuteras och förslag om a ha e SM innan sommaren tas upp för a slippa
så många på hösten. Respek ve klubb får diskutera datum som passar. Vi bör också leta
alterna va banor a ha tävlingar på.
Önskemål om a lägga Nisse cup andra helgen i juni istället.
Förslag på a lägga par-SM digare på året, förslagsvis i maj. Niclas tar med sig frågan
om Grästorp som arrangör för de a.
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Mötesprotokoll för SvRFs Mounted Gameskommi és möte
den 16 augus kl 18.00 via Google meet

Alleby vill samköra par-SM och par-NM och inte ta enbart NM då deltagandet blir för
dåligt om inte SM är sam digt.
Se preliminär kalender för 2023 längst ner i dokumentet.

4. Marknadsföring
a. Frågan om sociala medier diskuteras, låg ak vitet på kontot. Vad kan vi göra för a
sprida sporten via sociala medier. Förslag om a ta inspira on från norges
instagramkonto.
Förslag också på a ha e renare konto som representerar sporten samt e konto med
bä re inblick i ry arnas liv, ’’take-overs’’ osv. Möjligtvis är de a redan på gång, frågan
vidarebefordras ll Felicia.

5. Landslag
a. Utvärdering av landslag - hur skall vi formulera oss i utvärderingsformuläret för a få ut
mest informa on? Separera frågor gällande kommi én, tränare osv i olika ’’block’’ så det
blir så tydligt som möjligt.
Formuläret skickas ut inom snar fram d, Ulrika informerar So a om vad som sagts.
b. VM & EM - en intresseanmälan bör gå ut snarast gällande VM i Australien samt EM i
England 2023 så vi vet hur intresset och möjligheterna ser ut. U agningarna ll VM resp
EM bör separeras då tävlingarna skiljs mycket åt 2023.

6. Interna onellt
a. Möte under VM - inget protokoll nns llgängligt ännu så vi vet inte exakt vad som sagts.
Vår representant kunde ej närvara. Dåligt med informa on om mötes d samt d och
dag för möte. Caroline ger feedback.

7. Övrigt
a. Domarutbildningar/uppföljning - leta dag/kväll med Eva-Lena, Rickard återkommer ang
de a på nästa möte.

8. Punkter från klubbarna
a. Grästorp önskar årshjul med milstolpar samt tävlingskalender.
Mall nns i dropboxen, Ulrika uppdaterar den.
Ulrika tar upp frågan om VM i Australien. En intresseanmälan skall skickas ut som nämnt
ovan.

9. Nästa möte
a. Punkter a ta upp:
Kalender 2023
Datum gällande domarutbildning (Eva-Lena)
Val för kommi én
Landslagstränare 2023
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Eventuella förslag på landslagstränare för 2023
Uppdatering landslagsdokument/landslagsenkät

Mötet avslutades kl 19:40
Ev. extrainsa möte vid behov sdagen den 6 september
Nästa möte torsdagen den 29 september kl 18.00
Vid protokollet
__________________________________
Emilla Karlsson

Justerare

Ordförande

__________________________________
Rickard Holst

__________________________________
Ulrika Voeltzel

Preliminär kalender 2023
Prel. 28-29 maj
Norway summer challenge
Nisse Cup
10-11 juni
7-9 juli
NM Norge
17-23 juli
Par-VM Danmark
1-6 augus
Lag-EM England
8-15 oktober
Lag-VM Australien
Datum ej sa

Individuella VM Frankrike
Individuella SM
Par-SM (Grästorp)
Lag-SM
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