
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-04-14 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Kerstin Karlsson  
Pia Schörling 
Linda Holmqvist 
Anna-Lena Hagel  
Mats Andersson 
Yvonne Keskiaho, delvis 
Annica Ronquist 
Josefine Ronquist 

 Susanne Neogard 
 Karl-Johan Synnerdahl 

Kelly Ståhl, BRUS 
Paulina Salonen, BRUS 
Zelal Yildirim, BRUS 
Sara Israelsson, BRUS 
Jennifer Ronquist, BRUS 

 
Ej närvarande: Mischa Johansson 
 Elisabeth Braun Ramnitz 

Ann-Sofie Andersson  
 
09045            Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

09046 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes – punkt nr 09054 flyttas ner till punkt 09057 . Under 
punkt 09056 Övriga frågor läggs punkten ”Ungdomsfond – beslut” in.   

 
09047 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 

 Kerstin Karlsson valdes till justerare av dagens protokoll. 
 
09048 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.    

 
Noterades att hemläxan avseende verksamhetsberättelsen har tagits tag i av 
Mischa och Anna-Lena.     
 

09049 Presentation av BRUS-styrelsen 
 
BRUS:arna hälsades välkomna och vi började med att presentera oss för 
varandra. Därefter tog Josefine ordet och presenterade BRUS verksamhetsidé 



där målet i år är att mer aktivt ordna utbildningar av ungdomarna i större ut-
sträckning än att ”bara” leka. Ambitionen är att anordna minst 1 aktivitet/månad. 
Den mest besökta aktiviteten under åren har varit husdjurshoppningen där flera 
spännande djurarter har deltagit (bl a en ödla!!!). Fler deltagare som får delta i 
ULK är önskvärt (kan man använda Ungdomsfonden till detta var en fråga som 
kom upp)? Utbildningen för blivande funktionärer blev väldigt lyckad. BRUS 
har önskemål om att Ann-Sofie Andersson ska vara BRUS-representant, vilket 
Ann-Sofie har accepterat.    

 
09050 Nöjesparkens konsekvenser  
   

Sonny informerade om kommunens idéer till lösning av Hågelbystallets lokali-
sering. Martin Netterberg, ägare till Mälarhöjdens och Trosa ridskolor har utsett 
till ny konsult. Ett möte mellan BRS och Kommunen kommer att ske i morgon 
och syftet med det mötet är att komma fram till ett förslag på avsiktsförklaring. 
Detta kommer inte att accepteras förrän vi får ett tilläggsavtal (dagsläget 
2009/2010). Hela paketet ska finnas med i ett avtal.  
 
Sonny var intresserad av, inför mötet med kommunen i morgon, veta vad styrel-
sen hade för åsikt om en ev. samlokalisering av Hågelby och Skrefsta privatupp-
stallningar.    
 
Mötet var enigt om att om det blir scenariet ”ett nytt stall vid Skrefsta” så gällde:   
- en verksamhet på en anläggning, dvs det nya stallet inordnas under vårt 

paraply 
- om ihopflyttning så behövs det mer mark för bebyggnad och hagar 
 

09051 Skrivelser 
 
Startmöte för pilotprojekt Botkyrka kommun 
Linda deltar i mötet den 20 april.  
 
Föreningsarkiven i Stockholms län  
Möte den 23 april. Ingen hade möjlighet att gå.  
 

09052 Rapporter 
 
TK:  
 Dressyrtävlingarna i helgen blev inställda pga smitta på anläggningen. 

Stallet är stängt av distriktsveterinären t o m måndag den 20 april. Istället för 
dressyrtävlingarna arrangerades en intern träningstävling för uppstallade på 
Skrevsta.   

 Preliminärt kommer lagtävlingen (allsvenskan och div. 3) att arrangeras den 
1 maj. Ridskolan har sagt ja till arrangemanget och Bettan har sagt ja till att 
vara tävlingsledare.  

 Nästa arrangemang är städdagen den 9 maj. Stora ridhuset kommer att vara 
stängt fr o m kl 13.00 den 1 maj.  



 En åtgärdslista håller på att upprättas avseende jobb som behöver göras på 
vallen, ridstigar etc. Denna kommer att läggas ut på hemsidan. Kontakt kan 
tas med Karl-Johan eller Perre för att få reda på vad man kan hjälpa till med.    

 Radioapparater: 10 kr/tävlingsekipage kommer att avsättas för inköp av 6-8 
nya radioapparater.  

 10 stycken i tävlingskommittén har varit på information hos ridsportsförbun-
det avseende nya tävlings-databasen. Karl-Johan informerade om att en po-
sitiv fördel med denna databas är att de flesta avgifterna hanteras via täv-
lings-databasen vilket innebär att kontanthantering minimeras. Övergången 
förväntas ske efter nästa tävlingssäsong.  

 TK:s kommunikationsplan: I policyn för TK krävs att TK har en 
kommunikationsplan. TK anser att kommunikationsplanen/krisplanen måste 
ses över och att den för BRS även ska gälla för TK, dvs hela verksamheten 
inbegrips i en kommunikationsplan. Kommunikationsplansfrågan måste tas 
hand om i framtiden, en arbetsgrupp bör bildas som arbetar med dessa frågor 
etc. Christer letar fram kommunikationsdokumentationen och mailar ut till 
styrelsen. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.  Ansv. Christer L     

 Sonny efterfrågade varför reglerna för First Class Member, arbetsplikt, 
funktionär etc. ändrades då många är missnöjda med de nya reglerna? Karl-
Johan informerade om att TK återigen påbörjat revideringsarbete då reglerna 
inte fungerat tillfredsställande. TK återkommer till styrelsen för beslut.     

BRUS:  
 Senanlända Jennifer Ronquist och Josefine Linder presenterade sig som 

kassörer i BRUS.  
Ridskolan:    
Linda rapporterade:  
 Annica Gleisner ny bokningsansvarig.  
 En personal anmäld till utbildning på distriktet ang. hemsidepublicering.  
 Elin Andersson kommer att gå en LOK-stödsutbildning via Idrott Online.  
 Vi i stallet-tävling sker på lördag.  
 Sheila kommer att bytas ut mot annan häst, då hon inte riktigt trivs hos oss.  
 Don Pedro går sin första lektion idag. Alla hästar fräscha, Rocky dock något 

osäkert med.  
 En personal har sökt utbildning på Flyinge under ett år.  
 29 maj ska bokningsavgifterna vara betalda.  
 Fyllnadsgraden ser bra ut.  
 Sommaren är färdigplanerad, hästsläppet kommer att ske fredagen i vecka 

24.  
 Förslag från TK att en clinic för ungdomar, sponsrade av ungdomsfonden, 

ska arrangeras.  
 Clinicveckan gick hyfsat bra, dock dålig närvaro.  
 Otillåten terrängträning på terrängbanan: Linda informerade om att banan 

endast får nyttjas av utbildade tränare/instruktörer och att anläggningsavgift 
alltid ska betalas vid nyttjande av externa ekipage.  

 
Ekonomin:  
Linda har mailat ut resultatet för mars. Inga frågor.  
 



 
 
 
Beslut för inköp av 4-hjuling 
Beslutades idag att inköpa en 4-hjulig Kawasaki 750 kubik + Timråharv för 
118 000 kr. Därutöver inköps hjälm 1000 kr och en försäkring tecknas för 2 000 
kr. Ansv. Linda 
Karl-Johan snickrar vidare på användarpolicyn som tas upp för beslut vid nästa 
styrelsemöte.       Ansv. Karl-Johan S 
 
Övriga rapporter 
 Föreningsbidragen ska in den 15 maj och dessa är under bevakning.  
 Informerades om att Länsrätten har avslagit vårt överklagande och skälet är 

att detta inte är ett kommunallagsbeslut utan man måste gå till vanlig rätte-
gång.  

 
09053 Policybeslut 

 
Bidrag och stöd  
Kerstin bad alla att titta igenom den utskickade policyn och inkomma med 
kommentarer. Tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.  

 
Privat träningsverksamhet inom BRS  
Kerstin informerade om att hon har gjort en policy av dokument från 2007. Be-
slutades att godkänna policyn efter gjorda revideringar.  
 
Abonnemang vid gruppridning 
Beslutades att ta policyn efter gjorda revideringar. Blanketten för ridabonne-
mang ändras av Linda (kompletteras med fält för personnummer).  

 
09054 Evenemangsrapport - beslut 

Sonny fick i uppdrag att skicka rapporten på remiss till TK och BRUS med 
önskan om svar senast den 5 mars. Inget svar har inkommit och beslut togs idag 
att godkänna policyn.   
  

09055 Budget 2009 – beslut  
 

Linda informerade om att en snäv budget är lagd, Sonny omtalade att resultatet 
motsvarar endast 2,25 % av omsättningen. Beslutades att godkänna föreslagen 
budgeten för 2009.     

 
09056 Övriga frågor 

 
Ungdomsfonden 
Sofia har lämnat ett förslag för fördelning av sökta medel ur ungdomsfonden till 
en summa av 15 400 kr. Beslutades att godkänna ridskolans förslag till fördel-
ning av fondmedlen, bilaga 1.  
 

09057 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 



Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 2. Trycktes på att det är 
viktigt att de som är ansvariga för en åtgärdspunkt tar tag i detta snarast.  
   

09058 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 5 maj.  
 
09059 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:52.  
 
 Tumba 2009-04-14  
 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Kerstin Karlsson  
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


