
Mötesprotokoll MG kommittémöte 2018-01-23 kl. 18.30 Aktivitetshuset Säve galoppbana 
 
 
Närvarande: Magnus Nilsson, Theresa Hogart, Frida Schelander, Ulrika Voeltzel, Lena Persson, Robert 
Persson, Sandra Bark, Rickard Holst, Sofia Bengtsson, Åsa Fransson 
 

1. Mötets öppnande; 5 min 
a) godkännande av förra mötets protokoll. Protokoll godkändes 
b) val av sekreterare, justerare och tidsvakt. Frida Schelander valdes till sekreterare och tidsvakt. 
Sandra Bark valdes till justerare. 

 
2. Administration; 30 min 

a) Hemsidan uppdateras med klubbinfo samt layout. Robert deltar. –Alla Fler flikar med mer 
specifik info för vad varje flik innehåller. Filmen på startsidan ska inte vara på autoplay. 
Aktivitetskalender. Föregående års resultat, kalender och kommittémötesprotokoll ska 
finnas tillgänglig. Nyheter. Förslag på hemsidan tas upp för diskussion nästa möte. 

b) Ny MG-logga. Sandra/Robert Några småjusteringar innan loggan är helt klar.  
 

3. Tävling & tävlingstermin; 15 min 
a) Tävlingstermin 2018, senaste status. SvRF efterfrågar SM-datum. – Alla  
Datum Par/Lag/Ind Förening Övrigt 
7-8      april Ev tävling?  
14-15 april Lag Vallenbaek, Danmark Nordic Teams 
28-29 april , ev ind/par Göta? 
28-30 april Lag, Frankrike, Champions league  
13 maj Lag ev Hålta? 
26-27 maj Lag Norge Norway Summer Challenge 
16-17 juni Lag Alleby Nisse Cup 
9-10 juni  
30 juni-1juli 
9-15 juli Par Danmark VM Par 
6-12 augusti Lag Frankrike EM lag Frankrike 
20-26 aug Lag  Belgien VM lag 
27 aug-1 sept Ind La Bonde, Frankrike VM Individuellt 
15-16 sept Ind Göta SM Individuellt 
29-30 sept Par NM/SM Alleby? 
13-14 okt Lag SM Gunnesby HSK ihop med Göteborg HSK? 
Finns flera helger som inte står med som vi hoppas att klubbar kan arrangera mindre 
tävlingar på. 
 

4. Nationellt; 20 min 
a) 90/10 projektet utveckling. – Elin Behövs en projektledare som kan driva detta projekt 
vidare. Pengar finns att söka från SvRF. Det behövs en Youtubekanal för MGA Sweden, filmer 
till varje gren med olika ekipage för att visa bredden. Översikt hur grenen ska vara uppställd. 
Materiallista för varje gren. Varje klubbrepresentant går ut till sin klubb för att fråga om det 
finns någon som är intresserad. Projektledare utses nästa möte. 
b) 2019 vecka 2 – Elin Alla kommittémedlemmar som har en post skall åka med på SvRF’s 
tävlingskonferens. 



c) Falsterbo upplägg. – Frida  Frida kontaktar Danmark och Norge och kollar om dom vill vara 
med som lag. Vi vill främst ha lag och som en landskamp och ev om det inte går, par. Frida 
återkommer med mer info nästa möte. Landslag kommer att prioriteras.  
 

5. TR; 10 min 
a) TR gruppen status. Kolla int reglementet mot sv djurskyddsregler, Elin kommer med info. – 
Eva-Lena/Teresa TR-gruppen kommer att kolla internationella reglementet och stämma av 
mot svenska djurskyddsregler, update om detta nästa möte. 
b) Vikt/längd regler status för 2018? – Alla  Enligt internationella reglementet så får inte 
ryttaren väga över 20% av ponnyns vikt.  
  

6. Marknadsföring; 10 min 
a) Uppvisningsförfrågningar, hur hanteras? – Alla Behövs en projektledare som kan avgöra 
vilka uppvisningar man ska prioritera och delegera ut till dom ska åka på dom. Eva Persson? 
Klubbrepresentanter kollar med sin klubb.  

b) Facebook och Instagram?  Behövs en som är ansvarig. Sofia Bengtsson startar upp 
Mounted Games Sweden. Hashtaggen är #mgasweden 

7. Internationellt; 15 min 
a) EM individuella platser. - Frida Finns inga begränsningar per land utan att arrangör 
bestämmer antal platser totalt för tävlingen. 
b) Anmälan till internationella tävlingar. – Frida Kommittén skall bli informerad om vilka som 
anmäler sig, frida.schelander@hotmail.com tar emot detta.  
c) Compliance check. – Elin Genomgång av dokument som ska skickas till IMGA 
d) AEG 23-24 Februari. -Elin Partävling i Norge, plats erbjuds till nån av den högst placerade i 
Par-SM, sedan andraplacerad, sedan tredje osv. 
 

8. Ekonomi; 15 min 
a) Status budget 2018. - Lena Update från Lena, inget nytt.  
b) Materialvagnen – Jan-Eric/alla Infopapper som ska skickas ut till klubbar om hur 
sponsringen går till.  
c) Startkit - Alla Skall tas fram för 90-10 projekt och kunnas lånas ut. 
 

9. Övriga punkter; 5 min 
a) varje punkt får max ta 2 min (annars in på agendan) Inga övriga punkter. 

10. Nästa möte 
a) Tid & plats 19 februari kl 18.30, Aktivitetshuset GBG Horsepark 
b) Punkter till nästa möte 1. Roller i kommittén 2. SM-regler 3. 90/10 projektledare 4. Update 
Falsterbo 5. Update om Int TR och svenska djurskyddsregler. 6. Uppvisningsfrågor 


