
 Mötesprotokoll 11/10-2016 
 
Närvarande: Christer, Linn, Agneta, Malou, Elin, Carro, Gunilla, Ann-Sofie, Andreas, Sandra, Nisse 
 

1. Mötets öppnande; 5 min 
- godkännande av förra mötets protokoll 
    vi godkänner förra mötets protokoll. 
- val av sekreterare & justerare 
   Gunilla väljs till justerare och Sandra som sekreterare 
 

2.Landslag; 40 min 

a) Mental träning landslag fortsättning; status – Elin 

Mental träning Anna Beckmark. Elin läser upp Annas upplägg, 8 st tillfällen varannan vecka 45min. Vi 
tycker att det är många tillfällen, vi tänker oss 2-3 tillfällen. Elin pratar med Anna igen. 

b) Landslagstränare; inkomna kandidater, val ? – alla  
Vi har fått in få anmälningar, bara U17 har kommit in. Vi förlänger ansökan till en vecka innan nästa möte.  
 

b.2 Vi pratar om hur vi ska lägga upp landslagsuttagningarna, Vi vill ha det klart innan GHS och vi ska skissa 
på två upplägg ett tidigt och ett senare. Steven och Andy var nöjda när vi hade sista uttagningshelgen på en 
större bana. Ann-Sofie kollar på upplägg där vi tänker att sista ansökan är sista dec. 

 
c) Landslagstränare rapport (inkommit från Steven, saknas från Andy och Eva-Lena) – Julia 

Agneta skickar landslagsrapporterna till förbundet.  
 
d) Feedback från årets spetsgrupps- och landslagsryttare. – Ann-Sofie 

 Ann-Sofie läser upp feedback från landslaget och spetsgruppen. Det var både bra negativa kommentarer. De 
negativa kommentarerna handlade för det mesta om kommunikationsbrister.  
Vi diskuterar på att ha två uppstartsmöten. Ett för spetsgruppen och ett för de ryttare som sedan blir 
uttagna. 

 
e) Styrdokument, revideringsbehov? Om ja, vem/vilka- alla 

Vi kommer inte att ändra styrdokumentet mer än att Ann-Sofie kommer att ändra aktuella datum för 
nästa säsong .  

 

2. Tävling & tävlingstermin; 10 min 
a) Komplettering av Checklista för tävlingsarrangörer med hur bygga bana. – Magnus 

Ej klar, kommer nästa möte.  
 
b) Planera in linjedomare och domar utbildning under vintern – alla 

Nisse Kollar med Peter Dale om han kan hålla både linjedomar- och domarkurs samma vecka som GHS men 
först en kursdag med Gunilla veckan innan. 



c. startkitt Stockholm, alla meddelar vad de kan bidra med – Ann-Sofie/alla 

Om klubbar har material att ge bort är det tacksamt om klubbarna kan bidra med detta, vi skickar 
det med Elin nästa helg. Man mejlar Ann-Sofie om vi kan ge bort lite material. Elin åker förbi Alleby 
på fredag och hämtar upp material.  

 

4.Internationellt; 0 min 
a)  nordiskt mästerskap, input till dialog med Danmark & Norge – Gunilla /Alla  

Gunilla har tagit fram tävlingsdatum i distriktet. Gunilla gör förslag. Det vi vet är att 27-28 maj Norge, 10-
11 Juni Nisse cup och 9-10 sept nordiskt individuella. Hon gör ett förslag så att klubbarna kan till nästa 
möte säga vilka tävlingar deras klubb kan ta.  

Vi har diskuterat NM tävlingar och hur vi ska få ett bra tävlings samarbete med Norge och Danmark. 
 

5.Nationellt; 15 min 
a) Förslag på kandidater till kommittén - ordförande, grenledare, ekonomiansvarig, 
marknadsansvariga; - alla 

Förslag till ordförande, Sandra Persson. Elin och Ann-Sofie får två veckor på sig att meddela om de ställer 
upp till ordföranderollen.  

Grenledare: Elin kan fortsätta.  
Marknadsansvarig: Christer och Theresa kan fortsätta. Isabelle kan vara med som resurs.  
Två ansvariga på  marknad så väljer de vilka de vill ta hjälp av.  
Ekonomi: Lena kan fortsätta.  

 

b) Inventering av antal ryttare, att jämföras med 2015. – Ann-Sofie 

Varje klubb skickar en lista på hur många som har tränat och tävlat till Sandra Persson inom två veckor. 

6.TR; 5 min 
a) Respons från SvRF ang vårt TR förslag? – Malou/Gunilla  

Inget är klart, så fort det är klart så mejlar Malou ut det.  
 

7.Marknadsföring; 5 min 
a) Har vi fått ut resultat mm på SvRF hemsida; – Christer 

Det fylls på löpande på förbundets hemsida.  
Christer har öppnat en droppbox där vi ska samla våra dokument.  
På den nya hemsidan vill vi ha ut vilka som är svenska mästare genom åren. Vi pratade även mer om att 
framföra mer juniorer på hemsidan.  

 

8.Ekonomi; 10 min 
a) Status och kommande utgifter – Lena 

Lena Mejlade ut att ekonomin ser bra ut.  
Ann-Sofie tog upp lite olika förslag på vad vi kan göra med de pengar som är över och Andreas ska kolla 
på ett upplägg med kickoff hur vi kan söka pengar för detta.  



 
b) Budgetförslag 2017?  

Ann-Sofie kollar med Lena att ta fram ett budget förslag som hon mejlar ut innan nästa möte. 

9.Administration; 10 min 
a) Inget. 

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

Ny klubb, Göta Sportryttarförening 
 

11.Nästa möte 
a) Tid & plats  

Nästa möte 8 Nov. Plats EJ bestämt.  
 
b) Punkter till nästa möte 

*Kick off 2017 

 

 


