
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-05-05 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Kerstin Karlsson  
Linda Holmqvist 
Anna-Lena Hagel  
Mats Andersson 
Yvonne Keskiaho 
Mischa Johansson 

 Elisabeth Braun Ramnitz 
Ann-Sofie Andersson   
Annica Ronquist 

 Josefine Ronquist 
 
Ej närvarande: Pia Schörling 

Susanne Neogard   
 Karl-Johan Synnerdahl 

  
09060            Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

09061 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten ”SISU-besök” under Övriga frå-
gor. Sonny tog upp önskemål om att representant från Tävlingskommittén deltar 
vid varje möte. Christer kontaktar Karl-Johan och efterhör om en suppleant från 
Tävlingskommittén kan utses de gånger han själv inte har möjlighet att delta.  
        Ansv. Christer L 
 

09062 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Mats Andersson utsågs till justerare av dagens protokoll. 

 
09063 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.     

 
09064 Nöjesparken 

Sonny ritade, mycket pedagogiskt, upp de olika scenarier som föreligger i frågan 
om BRS/HSF framtid och placering. Styrelsen beslutade att Sonny och Christer 
får styrelsen godkännande att gå på alternativ 1. Nästa möte med kommunen äger 
rum den 13 maj.  
 
En kort statusrapport skrivs ihop och läggs på hemsidan som information till våra 
medlemmar.       Ansv. Christer L  

 



09065 Skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser.  
 
09066 Beslut ang. skrittmaskin 

Linda informerade om status och lämplig placering för skrittmaskinen.  Styrelsen 
ställer sig positiva till att bli sponsrade med en skrittmaskin och beslutade härom. 
Lämplig placering utreds vidare och Linda återkommer via mail.   

 
09067 Anläggningsansvarig på BRS 

Efter den senaste översvämningen i ”sjukstallet” belyste Annica problematiken 
kring att veta vem som är ansvarig för prioritering av de arbeten som behöver utfö-
ras och i vilken ordning de ska utföras. Informerades om att verksamhetsansvarig 
har anläggningsansvaret och är den som har det arbetsledande ansvaret.    
 

09068 Rapporter  
 
TK:  
 Rapport saknas idag. Protokoll från TK´s möte mailas ut i efterhand.      
BRUS:  
 Distriktet har haft US-kurs på BRS där 3 klubbar utifrån även deltog. 
 Majshowen under planering.  
 Saris har en helg kvar på ULK-kursen och Mickis är klar.  
 Städdag lördag 9 maj med bl a brännboll står för dörren  
 23-25/5 har BRUS uppstallningen.  
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
 Nya profilkläder (jackor), som kan beställas från företagets hemsida, har tittats 

på.  
 Grovsoporna, som kastats på Hundängen och Kyrkstigen, har Perre fått hämta 

och lägga i vår containter. Linda ringer till kommunen och efterhör vem i 
kommunen vi ska kontakta för hämtning av utkastade sopor så att inte vi drab-
bas. Kan bommar vara en lösning?  

 Terminsbrevet inför hösten kommer att skickas ut. Visionen skickas med.   
 Hoppkurs vecka 25 inlagd, nu fullbelagd. Instruktör: Linda Englund 
 V32 några platser kvar.  
 1 maj-tävling genomförd, BRS 2:a i laggruppen.  
 Ponnyerna deltog i div. 3-hoppning på Huvudsta – gick bra.  
 Ny häst kommit, ett sto som heter Daitona. 
 Privathästar i sommar kan få tillgång till bete på övre– och nedre vallen.  
 Grattis till Bettan som klarat C-tränarprovet.  
  
Ekonomin:  
Linda redovisade ekonomiresultatet t o m april: Bidragen ligger högt över budget 
över tack vare inkomna anläggningsbidraget på 120 000. Tävlingsintäkterna ser bra 
ut, men kostnaderna för tävlingarna har också ökat. 4-hjulingen är nu inköpt och 
har anlänt. Inga indikationer för en prishöjning finns att se i den ekonomiska redo-
visningen.    
 
 



Övriga rapporter 
 
PU 
Christer redogjorde för de beslut som togs på mötet den 1 april.  
 
Ev. evenemang i höst  
Yvonne informerade om att en arbetsgrupp bestående av Linda, Bettan och 
Yvonne har bildats. I detta forum håller ett evenemang, typ Clinic, på att planeras 
till hösten.  
 

09069 Policybeslut 
 

Bidrag och stöd  
Beslutades att policyn tas efter komplettering av Kerstin (SISU-stödet, samt lydel-
sen ”koordineringen av fritidsgårdsansvarig” istället för att namnge någon). 
 
Nyttjande av BRS 4-hjuling 
Beslutades att godkänna policyn efter borttagande av vad 4-hjulingen ska vara ut-
rustad med. Linda upprättar en separat förarlista.   Ansv. Linda H 

 
09070 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.  
 
09071 Övriga frågor 

 
Kommunikationsplan 
Linda, Annica och Christer har startat en arbetsgrupp för att titta på kommunika-
tionsplanen. Susanne tillfrågas om hon vill delta i arbetsgruppen.   
        Ansv. Christer L 
 
I kommunikationsplanen ska nedanstående beaktas 
1. åtgärder i samband med olycksfall 
2. generell kommunikationsplan  
 
SISU-besök 
Styrelsen föreslog att SISU inbjuds till nästa styrelsemöte den 2 juni, mötet startar 
då en halvtimme tidigare, dvs 18.30. Linda kontaktar SISU. Ansv. Linda H 
   

09072 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 2 juni.   
 
09073 Utvärdering av mötet 

Bra möte – bättre än förra mötet – en del kvar när det gäller mötesförberedelser 
och struktur och vi bör förbereda oss bättre. Håller med även om vi syndar allihop. 
Bestämma att utskick av dokument ska ske senast en vecka innan mötet, försök 
görs att styra upp detta. Mötet hyfsat bra och tider hålls hyfsat. Fungerar i stort sett 
bra. Ideal verklighet när allt skickas ut i tid, går inte alltid att hålla. Måste gå att 
frångå den principen. Bättre möte idag, bättre stämning och bättre i tiden. Bättre 
möte idag. Kvaliteten på arbetet blir bättre när man hinner fundera i tid så man 



slipper komma in på smådetaljer. Håller med – lättare att hänga med om utskicken 
kommer mer ordnat. Svårt att hinna kolla mailen om man vet att utskicken kommer 
sent. Bra stämning. Mer effektiva möten, bättre struktur nu för tiden. Bra, känner 
mig bekväm. Kan säga saker.  
 
Sonny påpekade att protokollen från PU, BRUS- och Tävlingskommittén ska 
distribueras ut till styrelsen, liksom Evenemangsrapport.  
 
Anna-Lena påpekade att inbjudna gäster, såsom BRUS, Fritidsgården etc., inte bör 
delta i hela styrelsemötet pga att sekretessbelagda punkter måste kunnas diskuteras 
fritt inom styrelsen. Beslutades att inbjudna gäster lämnar mötet när punkten är 
klar.    

 
09074 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:40.  
 
 Tumba 2009-05-05 
 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Mats Andersson  
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


