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Protokoll från BRS styrelsemöte 2008-08-12 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Anna-Lena Hagel  
Anna Rydén  
Linda Holmqvist 
Elisabeth Braun Ramnitz 

     Sanna Andersson 
Kerstin Karlsson 
Alexander Gleisner 
Mischa Johansson 
Mats Andersson 
Elin Andersson 
 

Ej närvarande: Ghita Bärlund 
Pia Schörling 
Josefine Ronquist 

 
08095           Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

08096 Dagordningens fastställande 
Dagordningen godkändes utan tillägg.  
 

08097 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Mats Andersson valdes till protokolljusterare.  

 
08098 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan kommentarer, varför protokollet 

lades till handlingarna.  
 
08099 Skrivelser 
  
 Inga skrivelser har inkommit.   

  
08100 Rapporter 
 
 TK: Anna rapporterade 

• Kommittémöte i helgen fokuserade på den kommande fälttävlan. 
Inbjudan har gått ut om arbetsdagar nu till helgen (100 mantimmar 
behöver läggas ner). Även kvällar och em behöver tas till för att hinna få 
allt klart inför tävlingarna. Önskemål har inkommit till 
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tävlingskommittén från Fredrik Karlström avseende inköp av material. 
Detta behandlas inom tävlingskommittén och kan tillgodoses om 
önskmålen ligger inom budget.  

• Voltigeverksamheten är struken ur årets program i avsaknad av 
instruktörs- och ledarresurser. 

 BRUS: 
• Inspirationsdag på Sundby på lördag, där några BRUS:are kommer att 

delta.  
• Lite dålig uppslutning på Ungdomssektionskurserna.  
• BRUS-rummet har målats om, inte riktigt färdigt ännu.  
• Lite nya möbler ska inköpas på IKEA och Sanna Andersson meddelade 

att BRUS kan kontakta henne så får de gardiner.   
 
 Ridskolan:  

• Nya boxarna i ridskolestallet är monterade och klara: absolut förbjudet 
att ha de öppningsbara luckorna öppna pga att gången är för smal. Om 
detta missköts pluggas gallret igen.  

• Upptäcktes i helgen att stängslet till spånförrådet var uppslitet och 4 
spånbalar är borta. 

• Renovering har genomförts av spolspiltan.  
• Höladan: senast 1 november ska boxarna där stå klara. Bottenplattan är 

gjuten.   
• 3 spiltväggar kommer att bytas ut av Myrby i veckan.     
• Nya hästar har kommit och är här 3 månader på prov och de har skött sig 

jättebra under lägren.  
• Ett antal skadade hästar finns och de har varit på klinik åtföljda av elever 

från läger v. 32 (som teoripass).  
• Valle har lämnat oss i sommar.  
• Traktorgrävaren används i ringa omfattning, varför Linda & Bettan 

föreslår en försäljning av densamma.     
• Bettan föreslog vidare att en 4-hjuling inköps, naturligtvis efter noggrann 

genomgång av fördelar vs nackdelar av en sådan. Denna är tänkt att 
användas vid t ex harvning, sladdning och enklare arbeten så att ”vem 
som helst” kan utföra arbetet.     

• Bettan informerade om nödvändigheten av ett sprinklersystem för 
bevattning av ridhusen. Kostnaden ligger på ungefär 70.000/2 ridhus.  

• Ca 50 ton hö togs in i somras.  
• En fredagsgrupp häst kl. 14.00 på fredag startas istället för voltigen.  
• Personal: Kerstin Andersson kommer att sluta. Linda Englund tar 

lördagslektionerna, Mikaela går in och tar några timmar och ny 
instruktör, Linda Tullberg, tar de timmar som utannonserats och Annika 
Gleisner kommer tillbaka från föräldraledigheten.   

 
Ekonomi: Linda informerade om att resultatet t o m juni är klart. Linda mailar 
ut dokumentet till styrelsen i morgon.  
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Övriga rapporter 

• Brandskyddsinspektionen har varit här och gått igenom BRS´s 
systematiska brandskyddsarbete i anslutning till verksamheten ”Särskilda 
gymnasiet”. Det visade sig att behov av utbildning i detta ämne är 
nödvändigt, varför Linda och Perre har anmält sig till en ”systematisk 
brandskyddsarbeteskurs” den 25/9 till en kostnad av 2.400:- exkl. 
moms/person. Beslut: att Linda och Perre deltar i kursen. Pia kontaktar 
SISU för att se om kostnaden kan fås via bidrag från SISU. Ansv. Pia 
Schörling 

• Linda informerade om att Bairan från Turkiska Ungdomsföreningen har 
tagit kontakt med Ridskolan och har önskemål om ett 8-10 veckors 
introduktionsprogram under vårterminen 2009 för muslimska ungdomar 
som vill börja rida. 

• Linda informerade om artikeln i tidningen Hästfocus, som handlar om 
Hanna (ridskoleelev på BRS).    

 
08101 Beslut om Policy 
 

Kostnadsersättningar inom BRS Styrelse 
Diskussion fördes om Christers policyförslag till kostnadserättning gällande 
styrelsen. Beslut: att godkänna policyförslaget med tillägget att 
kostnadsersättningen ska attesteras av ordförande eller vice ordförande.    
 
Diskussion om mobiltelefon till personalen. Beslutades att utreda vilka lämpliga 
abonnemang som finns på marknaden.   Ansv. Alexander Gleisner 
 
Sonny efterfrågade hur man kommer åt policybesluten, och även andra 
dokument, när man t ex sitter hemma och arbetar. Diskussion fördes om 
möjligheten till ett intranät, vilket kan bli verklighet först när vi får vår nya 
hemsida. Till dess beslutades att Kerstin mailar ut alla aktuella policybeslut till 
styrelsen.      Ansv. Nätgruppen/K Karlsson 

 
08102 Se till vår marknad (diskussionspunkt) 

 
Sonny presenterade dokumentet ”Marknadsplan”, som skickats ut via mailen i 
förskott. Marknadsföring diskuterades, men inga beslut togs. Frågorna på sid 3 
gås igenom tills nästa gång, då punkten läggs upp på dagordningen igen.   
        Ansv. A-L Hagel 
 

08103 Ny plattform för hemsida 
  

Sanna delrapporterade förslaget till ny hemsida via Idrott Online. Fr o m 2009 
ska alla medlemmar ansöka om LOK-stöd via Idrott Online. Idag har vi närmare 
100.000 dokument på vår nuvarande server. Alla dokument ska inte läggas över 
automatiskt, utan dessa behöver gås igenom. Gruppen återkommer när arbetet 
fortskridit ytterligare.     
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08104 Nöjesparken  
   

Möte ägde rum mellan kommunen och BRS (representerat av Christer och 
Sonny) i juni. Vägutredning pågår, dvs en ny dragning av vägen från E4/E20-
Tumba undersöks och det verkar som om Asptuna/Eriksbergs-alternativet, dvs 
infart via Kyrkstigen, ligger långt framme. Planer finns att bygga ut längs med 
E4:an på båda sidan för att finansiera kostnaderna. Naturinventering och en 
arkeologisk inventering pågår och riksintressen ska också tittas på. På torsdag 
äger nytt möte rum. Förslag på ramavtal skulle tas fram till augusti, återstår att 
se om ett sådant föreligger på mötet på torsdag.  

 
08105 Boxkontrakten 
 

Mischa informerade om de förändringar som gjorts i de nuvarande 
boxkontrakten. Meningen är att kontrakten inte ska behöva uppdateras 1 
gång/år, utan enbart vid större förändringar. Alla läser igenom kontraktet för 
diskussion vid nästa styrelsemöte.   
 

08106 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 
 
Genomgång av åtgärdslistan, bilaga 1.  
 
Mats förevisade resultatet av ridskoleenkäten, där 265 personer har besvarat 
enkäten, bilaga 2. Resultatet biläggs protokollet och sätts upp på anslagstavlan i 
stallet.  
 

08107 Övriga frågor 
 

Förslag till försäljning av traktorgrävare 
Beslut: att traktorgrävaren annonseras ut till försäljning.  
 
Bevattning under tävlingar på vallen 
Anna informerade om att det befintliga bevattningssystemet vid tävlingar inte är 
tillfyllest av olika orsaker. Ett alternativ skulle kunna vara att använda 
brandposten eller att använda sjön att pumpa från. Linda har varit i kontakt med 
kommunens tjänstemän otaliga gånger, men ännu inte hittat rätt person som kan 
ge ett besked. Christer föreslog att han tar upp frågan vid mötet med kommunen 
på torsdag, vilket beslutades.    Ansv. Christer Lindberg 

 
Ansökan om ekonomiskt stöd till C-tränarutbildning 
Ansökan om ekonomiskt stöd för C-tränarutbildning har inkommit från Bettan 
Braun Ramnitz. Beslut: att stödja Bettan Braun Ramnitz:s utbildning enligt 
bilaga 3.   
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08108 Nästa möte/Byte av mötesdagar? 
   

Beslut: att nästa möte flyttas till onsdag den 10 september och att vi försöker 
variera mellan tisdagar och onsdagar framöver.   

 
08109 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat kl. 22:29.    
 

Tumba 2008-08-12 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Mats Andersson 
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 


