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Protokoll från BRS styrelsemöte 2008-12-02 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Linda Holmqvist    

 Mats Andersson 
Mischa Johansson 

   Sanna Andersson 
 Anna Rydén 

Elin Andersson (fr.o.m. punkten Övriga rapporter) 
 
 

 
Ej närvarande: Anna-Lena Hagel  

Kerstin Karlsson 
 Elisabeth Braun Ramnitz  

Alexander Gleisner 
Pia Schörling 

 Lena Skjödt 
 Ghita Bärlund 
 Josefine Ronqvist 

 
 

 
 
08151 Mötets öppnande 
 
 Christer förklarade mötet öppnat 19.12. 
 
08152 Dagordningens fastställande 
 
 Dagordningen godkändes med tillägget av punkterna Rengöring av golvet i cafeterian 

och Klubbkonferensen under Övriga rapporter och Policys som inte har införts under 
Övriga frågor. 

 Då Anna-Lena anmält förhinder utsågs Mischa till sekreterare. 
 
08153 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 
 Sanna Andersson utsågs till justerare. 
 
08154  Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll godkändes. 
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08155  Skrivelser 
 
 Noterades att inga skrivelser inkommit. 
 
08156  Rapporter 
 
 TK: 
 Synpunkter har inkommit på policydokumentet och Anna har korrigerat det. Anna 

mailar ut den nya versionen för genomläsning och synpunkter.  Ansv. Anna R 
   
 På lördag hålls ett TK-möte och därefter ett licensmöte kl. 13.00. Inför licensmötet 

har brev utgått till 30 ryttare som rider för BRS som inte har fullgjort sina 
funktionärstimmar. Av brevet framgår idén med det ideella arbetet och att ryttaren 
bör fundera igenom om denne vill fortsätta rida för BRS om man inte ställer upp på 
de regler som finns. 

 Under mötet kommer tävlingsplaneringen för 2009 att tas upp, förmåner och 
skyldigheter hos tävlingsryttarna. 

  
 Hopptävlingarna den 23 maj krockar med en tävling som Södertälje har fått. 

Diskussioner pågår inom TK om huruvida vi ska ställa in den ena eller båda 
tävlingsdagarna. 

 
 Ridskolan: 
 Provgrävningarna i våra hagar har påbörjats och mängder med fornlämningar har 

påträffats. Grävningarna sker endast under förmiddagarna och hittills har inga 
problem med hästarna uppstått. 

  
 Linda kommer att påbörja medarbetarsamtalen under kommande veckan och de 

beräknas vara klara inom ett par veckor. 
 
 Beläggningen för julkurserna ser bra ut. 
 
 Inför vårterminen ser vi att de första ponnylektionerna varje dag har flera lediga 

platser. För att ordna detta och tillgodose efterfrågan på djupare utbildning tittar 
Linda och Bettan på att göra om en grupp till två specialgrupper. Någon väntelista på 
ridvana ponnyryttare finns inte, däremot finns på nybörjarnivå. 

 
 Vuxengrupperna är fullbelagda. 
 
 Personalen har beslutat att stå över instruktörsmästerskapet i år eftersom hästläget är 

lite ansträngt. 
  
 Baron är nu fräsch. Personalen är osäker på om Baladyn ska vara kvar. Chivas är 

bättre men det kommer att ta ett par veckor innan han är igång helt igen. Cenna är 
tillbaka och kommer att sättas igång. 
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 Tillsynsrapporten från senaste brandskyddsinspektionen är ren. Inga beslut om 
förelägganden har fattats. Rapporten kommer att distribueras till styrelsen. 

 
 Ekonomi: 
 Till följd av en ny lag kommer från 1 januari 2010 våra kassaregister inte längre att 

vara godkända. I samband med detta bör vi undersöka hur vi i framtiden ska hantera 
kontanter. Styrelsen uppdrar Linda att ta fram ett förslag på hur vi ska hantera 
kontanter och betalningar i framtiden.     Ansv. Linda 

 
 Fakturorna avseende gruppridningen under vårterminen har gått ut tillsammans med 

en broschyr om brandsäkerhet. Broschyren har även delats ut till samtliga 
privathästinnehavare. 

 
 Personalen och styrelsen ska gå på gemensamt julbord. Linda tar reda på om det finns 

något lämpligt, förslagsvis lördagen den 20 december.    Ansv. Linda 
  
 Oktober månads resultat ligger någorlunda i enlighet med budget. 

Veterinärkostnaderna har tyvärr dragit iväg under hösten. Ridintäkterna ligger något 
efter bl.a. pga. dålig fyllnadsgrad i början på terminen samt en del inställda lektioner 
pga. hästläget. 

 
 Resultatet för november är inte klart. Linda mailar ut så snart rapporten finns. 
           Ansv. Linda 
 
 Likviditeten är god. 
 
 Tyvärr har vi ännu inte fått in hyresfakturan för året. Linda påminner kommunen. 
           Ansv. Linda 
 
 Linda har skickat ut påminnelse om tränaravgiften och det har inkommit nästan 7 000 

kr. 
 
 Övriga rapporter: 
 Rengöring av golvet i cafeterian 
 Sanna och hennes man Fredrik har under en lördag skurat cafeteriagolvet med en 

skurmaskin och resultatet blev mycket bra. Motsvarande arbete kommer att utföras i 
Stora lektionssalen under våren. 

  
 Klubbkonferensen 
 Christer rapporterade från klubbkonferensen som arrangerades av distriktet. 

Konferensen inleddes med allmän information om bl.a. LOK-stöd. Huvudsyftet var 
dock att lyssna på synpunkter från klubbarna. En generell trend är att det ideella 
arbetet inom klubbarna håller på att övergå till kommersialisering. En annan trend är 
att medlemmarna lämnar klubbarna. En del klubbar har dock lyckats öka 
medlemsantalet trots stor konkurrens från andra fritidsintressen. Frågan är snarare om 
man vill öka antalet medlemmar. Många klubbar fokuserar på att behålla medlemmar 
snarare än rekrytera nya. Lojalitetsprogram i olika former skulle kunna användas. 
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Träningar subventioneras eller annan återbäring. Dialog med medlemmarna, enkäter 
m.m. 

 Representanter från Stockholms stad deltog och informerade om sina satsningar på 
verksamheterna i de befintliga ridstallarna sedan 2000. Mål för dessa stallar är bl.a. 
två ridhus, fritidsgård i anslutning med fritidsledare, tävlingar ska kunna hållas, 
serviceutrymmen (toaletter, omklädning), uppehållsrum, föreningskansli, uteridbana, 
2-3 km ridstigar, rasthagar på ca 50 m2 per stallplats, övriga ytor, parkering för 25-30 
personbilar. Stockholm tar ut en hyra motsvarande ca 5 kr per lektion vilket inte ger 
kostnadstäckning men motsvarar kostnaden för ishallarna. I genomsnitt tas 150 000-
180 000 kronor ut i kallhyra per år per anläggning, tillkommer driftskostnader. 

 Oberoende av politisk majoritet har en positiv syn på idrottsanläggningar funnits. 
 Ca 100 miljoner kronor har satsats på ridanläggningarna sedan 2000. Ungefär lika 

mycket kommer att satsas de närmaste åren, största delen på Sätra. 
 
 Ny hemsida 
 Från och med december kommer uppdateringar endast att ske på den nya hemsidan 

som ligger på plattformen som tillhandahålls av IdrottOnline. Länk dit ligger tills 
vidare på vår startsida. Adressen www.brs.nu kommer på sikt att dirigeras om så att 
den går direkt till den nya hemsidan. 

 
 BRUS: 
 För året återstår endast Lucia-showen. Planeringen och arbetet löper på bra. 
 
08157 Handlingar inför årsmötet/årsmötesdatum 
 Årsmötet kommer att hållas lördagen den 14 februari kl. 14.00. Sanna tar fram 

kallelser.         Ansv. Sanna 
 Sanna tar fram en tidsplan för arbetet inför årsmötet.   Ansv. Sanna 
 Mischa mailar ut delarna till verksamhetsberättelsen till berörda som redigerar 

texterna och returnerar för ombrytning och tryckning.   Ansv. Mischa 
 Frågan om årsmötesfest uppkom. Ansvariga behövs. BRUS är intresserad att hjälpa 

till. Linda hör med personalen.      Ansv. Linda 
 
08158 Föreningscertifiering 
 Frågan bordläggs tills Anna-Lena är tillbaka.   Ansv. Anna-Lena 
 
08159 Nöjesparken 
 Sedan senaste styrelsemötet har BRS fått ett utkast från Botkyrka kommun till 

avsiktsförklaring med BRS. Avsiktsförklaringen ska fastslå att BRS verksamhet är 
viktig för kommunen och att den ska värnas. Däremot kan man i dagsläget inte tala 
om huruvida den kan komma att fortsätta på samma ställe eller måste flyttas pga. t.ex. 
dragning av nya vägar, utbyggnaden av Hågelbyparken m.m. 

  
 BRS överklagande av kommunens ramavtal med Familjen Lindgren AB har kommit 

in till Länsrätten. 
 
08160 Beslut om godkännande av Riksidrottsförbundets beslutade bidrag 
 Styrelsen beslutade att godkänna bidraget och villkoren förknippade med det. 
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08161 Genomgång/uppdatering av åtgärdslistan 
 Åtgärdslistan genomgicks och uppdaterades. 
 
 
08162  Övriga frågor 
 
 Policys som inte har införts 
 Ett antal policydokument är beslutade men måste läggas in i policymallen samt sättas 

in i policypärmen. Kerstin uppdrogs att skyndsamt ta hand om detta. Ansv. Kerstin 
 
08163  Nästa möte 
 
 Nästa möte äger rum onsdagen den 14 januari kl. 19.00. 
 
08164  Avslutning 
 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 20.57. 
 
 Tumba 2008-12-02 
 
 
 
 ……………………........... …………………...….......... …………..…...…...…… 
 Mischa Johansson Christer Lindberg Sanna Andersson 
 Sekreterare Ordförande Justerare 
 
 


