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Protokoll från BRS styrelsemöte 2008-10-07 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

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

 Mats Andersson 
Alexander Gleisner 
Mischa Johansson 

   Sanna Andersson 
 

Ej närvarande: Ghita Bärlund 
Lena Skjödt  
Anna Rydén  
Elisabeth Braun Ramnitz  
Josefine Ronquist 

 
08123      Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

08124 Dagordningens fastställande 
Dagordningen godkändes.  
 

08125 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Mischa Johansson valdes till protokolljusterare.  

 
08126 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan kommentarer, varför protokollet 
lades till handlingarna.  

 
08127 Skrivelser 
  
 Botkyrka kommun 
 Inbjudan till informationsmöte om föreningscertifiering, pilotprojekt. Mötet 

ägde rum den 1 oktober. Sekreteraren mailar och efterhör vad det hela handlar 
om.  Ansv. A-L Hagel 

 
 Stockholms Läns Ridsportsförbund inbjuder till Klubbkonferens 2008 
 Christer deltar som representant från Ridsportsförbundet. Då ingen annan kan 

delta från klubben får Christer även representera BRS.   
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 Skrivelse från diskussionsseminarium om kommunens strategi för demokrati och 

delaktighet 
 Seminariet äger rum i morgon (2008-10-08), tyvärr har ingen från styrelsen 

möjlighet att delta. Sekreteraren mailar och meddelar att ingen kan komma. 
 Ansv. A-L Hagel 

 
 Stockholms Läns Ridsportsförbund 
 Förfrågan om att inkomma med uppgifter om vem som är utbildningsansvarig, 

tävlingsansvarig samt kontaktperson i Ungdomssektionen. Linda Holmqvist 
kollar upp vilka kontaktuppgifter vi har på IdrottOnline. En policy ska upprättas 
för inkommande post.     Ansv. Linda Holmqvist  
 
Sanna kontaktar Anna Nordwall för att efterhöra hur luciashowens program ser 
ut - finns det underlag för inbjudan till politikerna i Botkyrka kommun för att få 
möjlighet att visa upp vår klubb? Mats kontaktar dessutom kommunen avseende 
annonsering med banderoller etc. på anläggningen.  

Ansv. Sanna Andersson/Mats Andersson  
 
Ett första förslag ang. nästa års tävlingar är inskickat till distriktet. Ett möte med 
Ridsportsförbundet äger rum den 6 november då representanter från Tävlings-
kommittén deltar.  
 
Botkyrka kommun har inbjudit styrelsen till en dialogträff söndagen den 19/10 
kl. 17.00. Mats Andersson, Mischa Johansson, Kerstin Karlsson, Sanna 
Andersson, Linda Holmqvist och Christer Lindberg deltar.   

 
08128 Rapporter 
 
 TK: Pga sjukdom var inte Tävlingskommitténs representant närvarande, där-

emot har skriftlig rapport inkommit:  
 

• Ej fått någon ekonomisk genomgång efter fälttävlan än, möjligen har Linda 
någon tolkning? Linda har ännu inte fått några siffror, men troligtvis så gick 
fälttävlan inte med vinst.  

• Kommande: Dressyr i helgen, lördag + söndag, i stora ridhuset. Lagom 
med starter, kika gärna på funkislistor uppe på anslagstavlan om det är nå-
got du kan bidra med…. Kanske kan någon laga mat till funktionärerna och 
leverera t ex.?  

• Fråga för diskussion: Vi måste ta ställning till upplägg för nästa år, omfatt-
ning och typ av arrangemang. Hänger ju en del på den totala situationen 
med Nöjesparken, ekonomiskt utrymme för underhåll/förbättringar etc. 
Tänk till lite, de är hög tid för oss att skicka in uppgifter till Distrikt och 
Förbund angående planerade tävlingar.  

• Beslutades att ett möte mellan styrelsen och Tävlingskommittén äger rum 
söndagen den 19/10 kl. 15.00 för diskussioner kring tävlingsambitionen 
2009. Deltagare ur styrelsen, verksamhetschefen och alla i tävlingskom-
mittén. Christer bjuder in.     Ansv.  C Lindberg 
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 BRUS: 

• Sanna har en träff inbokad med delar av styrelsen den 18 oktober.  
• Halloweenövernattning (29/10) och luciashowen (14/12) står för dörren.  
• Sonny informerade om att Botkyrka kommuns barnombudsman haft kontakt 

med några BRS-ungdomar i Nöjesparksfrågan. Sonny har meddelat kom-
munen att de tjejer de haft kontakt med inte representerar BRUS och BRS i 
Nöjesparksfrågan.   

 
 Ridskolan:  

• Ponnyn Max har lämnat oss.  
• Nya hästar har kommit. 
• Alla konvalescenter under igångsättning förutom Oramé som ska på återbe-

sök. Don Pedro fortfarande inte igång, men hästläget ser stabilt ut.  
 
Ekonomi:  
• Inför budgetarbetet 2009 så ska det betänkas att det kommer att bli prishöj-

ningar på fodret.  
• Linda och Mischa har tagit fram ett förslag till SBA (Systematiskt Brand-

skyddsarbete) för BRS. Linda mailar ut dokumentation till styrelsen. Viktigt 
att brandronderna genomförs regelbundet. Planeras även att ta fram en kris-
hanteringsplan vid t ex olycka och dessa ska även dokumenteras bättre i 
fortsättningen. Pressansvarig ska utses.   

• Fyllnadsgraden på ridgrupper häst är 98-99 %. På ponnysidan har inte grup-
perna fyllts upp medvetet, men en ny grupp ska startas inom 2 veckor.  

• Fr.o.m. 1 oktober så gäller igenridningen igen.  
• Julkurserna är under planering.  
• Underlag för budgetarbete håller på och tas fram.   
• Septembers resultat ännu inte klart, Linda skickar ut resultatet i morgon via 

mail.  
• Linda rapporterade från Affärsskolan som hittills har innefattat mycket 

ledarskap. Linda upplever utbildningen som mycket positiv.  
 

Övriga rapporter 
 
Hästkluster i Mälarregionen 
Sonny har sammanställt en rapport från seminariet ”Hästkluster i Mälarre-
gionen” anordnat av Länsstyrelsen i Stockholm, bilaga 1. Resultat från gruppar-
betet saknas, Sonny mailar ut resultatet när det kommer.  
 

08129 Beslut om Policy 
 
Ungdomsfondens regler 
Pga sjukdom så är policyn inte klar. Anna Nordwall mailar ut den till styrelsen 
när den är färdigställd.      Ansv. A Nordwall  
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08130 Se till vår Marknad/Marknadsplan 
  

Diskussioner kring vår marknadsplan. Är den tillräcklig eller behöver den kom-
pletteras på detaljnivå? Vilka behov bör föreligga till budgetarbetet? Ambitions-
resonemang hålls med TK. Beslutades att vi tills nästa styrelsemöte tar fram ett 
datum för diskussioner kring detta. Linda kollar med personalen om vilket da-
tum som skulle kunna passa och återkommer.   Ansv. L Holmqvist.  

 
08131 Nöjesparken  

Christer rapporterade från mötet i september med Sture Parkler, Botkyrka kom-
mun där en intentionsskiss förevisades. Ett beredningsmöte har ägt rum och ett 
beslut att skicka paketet vidare till kommunstyrelsen i oktober togs. Under be-
redningsmötet har en utredare lämnat information där det framgick att man ska 
göra provutgrävningar, närmare precisering framgår inte. Möte med Katarina 
Berggren (s) och Anders Peterson (m) har ägt rum där vi framfört våra åsikter 
om en detaljplansframtagning innan något beslut är taget. Framkom också att en 
rapport om vägalternativet troligtvis blir offentligt i oktober. Träff med kommu-
nens politiker kommer även fortsättningsvis att äga rum regelbundet. Sonny fö-
reslår att han skickar ett brev till S/Katarina Berggren där han framför BRS 
åsikter. Sonny läste upp ett förslag till brev. Beslutades att Sonny skickar brevet 
i BRS namn.       Ansv. S Hellberg 
 
Beslutades att vi genomför ett informationsmöte för våra medlemmar den 8 no-
vember kl. 13.00 i stora ridhuset. Sanna gör inbjudan och Mischa lägger ut den 
på hemsidan.     Ansv. M Johansson/S Andersson 
 

08132 Boxkontrakten 
 
Beslutades att Mischas förslag till nya boxkontrakt godkändes. Avsikten är att 
de ska träda i kraft den 1 januari 2009. Uppsägning av boxkontrakten kommer 
att ske till årsskiftet, dvs. senast under oktober månad.    
 

08133 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 
 
Genomgång av åtgärdslista, bilaga 2.  
 

08134 Övriga frågor 
 
Beslut om BE-körkort enligt Christers skrivelse 
Konfirmation idag av mailbeslutet (17 sept) att det är 6 personal som är aktuella 
att kunna köra hästar för BRS räkning och därmed få del av den subventionerade 
utbildningen (2/3-dels subvention av ca 4300:-/person = kst drygt 17000:- i ut-
bildningsbudgeten).  
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Ungdomsfonden 
Linda förevisade skrivelse med förslag på elever berättigade till bidrag. Beslu-
tades att godkänna förslaget, bilaga 3. Mats och Elin Andersson deltog inte i 
beslutet.  

 
08135 Nästa möte 

 
Nästa möte äger rum tisdagen den 4 november kl. 19.00.  
 

08136 Avslutning 
  

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat kl. 21.50.   
 
Tumba 2008-10-07 

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

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Mischa Johansson 
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
 
 


