
  

 1

 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2008-09-10 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Anna-Lena Hagel  
Kerstin Karlsson 
Ghita Bärlund 
Pia Schörling 
Elin Andersson 
Linda Holmqvist    
 

Ej närvarande: Mats Andersson 
Elisabeth Braun Ramnitz  
Alexander Gleisner 
Mischa Johansson 

   Sanna Andersson 
Lena Skjödt  
Anna Rydén  
Josefine Ronquist 

 
08110        Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

08111 Dagordningens fastställande 
Dagordningen godkändes med framflyttning av punkterna ”Se till vår 
marknad/Marknadsplan” samt ”Boxkontrakten” (08117 och 08120) tills nästa 
styrelsemöte samt tillägg av punkterna 
 
• Plattform för idéburna organisationer i Botkyrka 
• Hästkluster i Mälarregionen 
 

08112 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Kerstin Karlsson valdes till protokolljusterare.  

 
08113 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan kommentarer, varför protokollet 

lades till handlingarna.  
 
08114 Skrivelser 
  
 Skrivelse från förälder angående olycksfall på nybörjarlektion. Åtgärder för att 

förhindra liknande händelser i framtiden är tagna och instruktör och 
verksamhetschef har varit i kontakt med förälder.   
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08115 Rapporter 
 
 TK: Pga av sjukdom var inte tävlingskommitténs representant närvarande.  
 
 BRUS: 

• Första styrelsemöte har ägt rum.  
• Inspirationsmöte har ägt rum på Sundby.  
• Halloween- och luciashow är under planering. Önskemål om deltagande 

från styrelsen. Anna-Lena, med bistånd av Alexander förhoppningsvis.  
• Önskemål från BRUS att fritidsgårds- och styrelserepresentant deltar lite 

oftare på BRUS-mötena.    
 

 Ridskolan:  
• Logen kommer att vara klar på fredag. 4 st av de gamla boxarna är 

uppflyttade, har varit lite struligt att få ihop dem. Gjutarbete för att släta 
ut golvet kommer att ske.  

• Tjänstebostaden: taket håller på och läggs om samt badrummet 
renoveras. 

• Framfönstret i hästtrailern har gått sönder och ska repareras.   
• Det har brunnit på vandrarhemmet på Hågelby, misstänkt pyroman! Håll 

uppsikt över främmande människor på anläggningen.  
• Särskilt Bra Gymnasium har varit här och tittat. Ansvarig kommer hit på 

fredag.  
• Brunnit i avloppsbrunnen nedanför stora ridhuset pga ett element som 

gått sönder. Viktigt att åtgärder tas när de röda lamporna i stora ridhuset 
lyser – insats krävs då!   

• Oramé, Wischer och Hotspot är friskförklarade och ska sättas igång.  
• Tambur har blivit halt efter en skoning, är nu bättre och kan börja gå 

efter helgen.  
• Don Pedro 2-3 mån med boxvila pga hovböld.  
• En ny häst och en ny ponny har kommit, verkar trevliga.  
• Nya täcken har kommit från Bucas.  

 
Ekonomi:  
Öppet hus på DeLaval igår och information erhölls om att foderpriserna kommer 
att öka ganska mycket i framtiden, Linda vet i dagsläget inte hur mycket. Inga 
specialgrupper har kommit igång på tisdagar och fredagar pga hästläget och 
ingen utfyllnad av de grupper som ännu inte är fulltecknade kommer att ske. 
Dessutom sker inga igenridningar.  
 
Kommentar att kostnaderna är höga jämfört med intäkterna vad gäller 
tävlingskommittén. Linda förklarade att mycket material har köpts in i form av 
grus etc, vilket förklarar de ökade kostnaderna. Dessutom visar senaste 
tävlingarna förlust på cafeteriadelen.  
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Veterinärkostnaderna har ökat markant beroende på många sjuka hästar, 
avstämning får ske i september.  

 
Övriga rapporter 
 
BE-körkortsutbildning 
Pia rapporterade om vad hon hade tagit fram vad gäller körkortsutbildning för 
BE-kort och att Grönlunds Trafikskola är den trafikskola som har föreslagits att 
användas. Syftet är att lägga upp utbildningen som en studiecirkel för att kunna 
erhålla SISU-bidrag. Kostnaden beräknas uppgå till ca 4.300 kr/person (ca 2.200 
kr, vilket är det som eleven betalar själv i avgifter till vägverket och 2.100 kr till 
Grönlunds Trafikskola AB). Summa kan reduceras vid eventuella bidrag från 
SISU. Av denna summa ingår 1500 kr i anmälningsavgift. 
 
Pia kontaktar SISU hur mycket bidrag vi kan få till C-tränarutbildningen samt 
kostnaden för BE-körkortsutbildningen, därefter tas beslut. Ansv. Pia Schörling   
 
Ett policyförslag angående bidrag där SISU ingår tas fram. Ansv. Kerstin 
Karlsson/Pia Schörling 
 
Christer informerade om en förändring av utlägg av propositioner, där klubbarna 
nu själva måste lägga in dessa i Klubben Online. När propositionen är godkänd 
och tävlingsterminen lagd kan man inte ändra på denna. Utskick ska ha gått ut, 
men ridskolan har inte sett till något. Linda kollar om något har kommit och 
blivit liggande någonstans.   
 

08116 Beslut om Policy 
 
Utbildningspolicy 
Christer förevisade ”Förslag till utbildning hos BRS”. Beslutades att godkänna 
Christers förslag till policy.  
 
Lindas olika förslag till policy för ridskoleelever föreslogs att göras till en som 
heter ”Policy för ridskoleelever”. Policyn tas upp nästa vecka för beslut. Ansv. 
Linda Holmqvist 
 
Föreslogs att ”Ungdomsfondens regler” görs om till en policy. Beslutades att 
Anna Nordwall (f d Wännström) gör ett förslag till policy och återkommer med 
förslag tills nästa möte              Ansv. Anna Nordwall  
 

 
08117 Sponsormeny/Sponsorarbete   
  

Diskussion fördes angående hur vi ska få igång sponsorverksamheten igen. 
Förslag på sponsormenyer har tagits fram av Sonny. Sonny återkommer med 
detta när punkten tas upp igen.   
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08118 Nöjesparken  
   

Christer och Sonny har varit på mötet med kommunen. Vattenhämtningsfrågan 
togs upp, och vi har fått tillstånd att använda brandposten till bevattning på 
vallen. Ett vattenhuvud har inköpts och Linda kontaktar kommunen för att få 
dem att installera en vattenmätare.  
 
Permanenta åtgärder på avloppet från spolspiltan efterfrågades. Kommunen ska 
titta på möjligheten att slippa beställa en slambil för flera tusen kronor varje 
gång det blir stopp i avloppet.   
 
Information gavs från kommunens sida angående Nöjesparksfrågan. För 
närvarande pågår trafik- och arkeologutredning, landskapsanalys och 
byggnadsminnesinventering. Information om resultatet liksom ramavtalet 
föreligger ännu inte. Ramavtalet ska presenteras på nämndsammanträffandet den 
17 september.  Länsstyrelsens och Länsantikvariens uppfattning om fornminnen 
samt vilket riksintresse området har kommer under hösten. Politisk behandling 
av ramavtalet i kommunfullmäktige i oktober. Ingen kontakt har tagits angående 
Hågelbystallets framtida placering. Hågelbyparken kommer att kunna tas över 
av familjen Lindgren vid årsskiftet eller under första kvartalet (2009). De 
ekonomiska förutsättningarna tittas på ur kommunsynpunkt.  
 
Nästa möte med kommunen äger rum den 18 september.  
  

08119 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 
 
Genomgång av åtgärdslista, bilaga 1.  
 

08120 Övriga frågor 
 
Hästkluster i Mälarregionen 
Sonny informerade om ett möte som äger rum 29/9 på Länsstyrelsen angående 
”Hästkluster i Mälarregionen”, vilket är en Samverkan mellan 
hästverksamheterna i länet. Sonny deltar i mötet.  
 
Plattform för idéburna organisationer i Botkyrka 
Linda mailade ut en information den 16/6 där Botkyrka kommun försöker att 
bygga en organisation med syfte att underlätta samverkan mellan föreningarna 
och organisationen själva och föreningarna vs kommunen. Medlemskap kostar 
ingenting, anmälan till kommunen. Överenskoms att Christer ringer upp Mats 
Wåhleman och hör vad det hela rör sig om.  Ansv. Christer Lindberg 
 
Affärsskolan 
16 stycken har kommit med på Ridsportsförbundets ”affärsskola”, varav Linda 
var en av dem. Grattis till henne!  
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08121 Nästa möte 
   

Nästa möte äger rum tisdagen den 7 oktober kl. 19.00.  
 

08122 Avslutning 
  
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat kl. 21:26.  

 
Tumba 08-09-10 

 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Kerstin Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 


