
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-06-02 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Linda Holmqvist 
Mats Andersson 
Yvonne Keskiaho 
Mischa Johansson 

 Elisabeth Braun Ramnitz, från 09082 
Ann-Sofie Andersson 
Annica Ronquist 

 Josefine Ronquist, från 09086 samt rapport från BRUS 
 Jennifer Ronquist, från 09086 samt rapport från BRUS 

Susanne Neogard 
  
Ej närvarande: Anna-Lena Hagel  

Pia Schörling 
Kerstin Karlsson 
Karl Johan Synnerdahl 
  

09075            Mötets öppnande 
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I Anna-Lenas frånvaro utsågs 
Mischa till sekreterare. 
 

09076 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes. 
 

09077 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
Yvonne valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
09078            Fritidsgården  
 Sofia Henriksen och Elin Andersson välkomnades till mötet för att informera om 

fritidsgårdens verksamhet. Presentationen återfinns som bilaga 2. 
 Diskussion uppstod om hur vi ska bli bättre på att rapportera in LOK-timmar från 

fler områden inom BRS. I dagsläget är ridskolan och fritidsgården duktigast på 
rapportering. 

 Styrelsen efterfrågade en verksamhetsplanering för två terminer i taget. 
 
09079 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.     

 
09080 Skrivelser 
 Noterades att inga skrivelser inkommit. 
 



09081 Pias avsägelse – ersättare? 
 Yvonne ersätter, i egenskap av första suppleant, Pia som ordinarie ledamot. 
 
09082 Nöjesparken 
 Sonny kommenterade Christina Risshytt-Collmans utredning Lindhov-Hågelby-

Eriksberg – Häst- och ridverksamhetens framtid i programområdet i vilken bl.a. 
föreslås att kommunen ska formulerar en vision för området som stödjer en god 
samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt, i dialog med intressenterna, och där 
såväl allmänna, ideella som kommersiella nyttor beaktas. Vidare föreslås att 
kommunen ska beakta häst- och ridverksamheten för barn och ungdomar i 
kommunens upplevelsesatsning.  

 Utredningen får betraktas som positiv ur BRS synpunkt. Sonnys kommentarer till 
utredningen återfinns i bilaga 3. 

 
09083 Rapporter  

 
TK:  
 Noterades att ingen rapport inkommit från TK. Styrelsen betonar vikten av att 

TK representeras vid styrelsemötena, antingen av TKs ordförande eller av 
ersättare för denne. 

 
BRUS:  
 Sommaravslutning för barnen med femkamp innefattande vattenkrig, brännboll 

m.m. planeras. 
 Uppstallningen under senaste tävlingen fungerade bra. Mycket beröm från 

besökare. 
 BRUS ska bjuda in Sofia Henriksen för genomgång om rapportering av LOK-

stödet. 
 BRUS efterlyser hjälp med körning av 4-hjulingen vid olika evenemang. 

Personer som har behörighet och som därmed kan vara BRUS behjälpliga 
kommer att framgå av förarlista som tas fram.  

 
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
 Mycket folk vid majshowen som var uppskattad. Resultatet blev ca 2 500 kr. 

Stor annons i Mitt i Botkyrka medförde bl.a. att många ”gamla” medlemmar 
kom och tittade. 

 Anställningsintervjuer med vikarie för Sofia som har kommit in på utbildning 
pågår. Många ansökningar har inkommit och flera sökande verkar lovande. 

 Skrittmaskinen har levererats och som nästa steg ska uteboxarna flyttas. 
 För att öka säkerheten har det monterats staket runt dikena och utrymningsväg 

för hästarna är på gång. 
 BRS har fått bidrag på 25 000 kronor från Swedbank och 30 000 kronor från 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 Evenemangsrapport från majshowen kommer att distribueras till styrelsen. 
 En ponny är under utredning och ska få gå på bete i sommar. En 13-årig arab 

har kommit in liksom ett 8-årigt polskt sto och ett 10-årigt sto. Vi kommer 
under sommaren att ligga ett par individer över plan för att till hösten komma 
ner på normal nivå igen. 



 Läckaget vid Smedjan har tätats och kommunen håller på och tar in offerter för 
åtgärdande av de dörrar som har fått anmärkning vid tidigare besiktning. 

 
Ekonomin:  
Linda redovisade det ekonomiska resultatet t o m maj vilket dock inte är avstämt 
pga. att styrelsemötet ligger tidigt i månaden. Resultatet ser ut att ligga något högre 
än budgeterat. 
 
Övriga rapporter 
Mischa rapporterade från Ridsportförbundets stämma på Ultuna där Mischa deltog 
som representant för BRS och Christer för Stockholms läns ridsportförbund. 
 

09084 Policybeslut 
 

Ungdomsfonden 
Den föreslagna policyn för BRS ungdomsfond antogs. 
 
Om olyckan är framme 
Christer och Annica har arbetat fram ett förslag till dokument. Styrelsen ska 
inkomma med synpunkter. 
 

09085 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.  

 
09086 Övriga frågor 
  
 BRS värd för kommunkonferens 
 BRS har via Christer fått förfrågan från Ridsportförbundet i Stockholms län att stå 

för lokaler och förtäring under en kommunkonferens hösten 2009. Styrelsen 
uppdrog åt Christer att ta fram en ekonomisk kalkyl för arrangemanget. 

 
 BE-körkortsutbildning 
 Ytterligare BE-körtkortsutbildning diskuterades. Beslutades att BRS inte kommer 

att starta upp fler utbildningar innan vi ser resultaten från den påbörjade. 
 

09087 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 11 augusti kl. 19.00.   
 
09088 Utvärdering av mötet 
 Trevligt att fritidsgården kom och höll en mycket professionell presentation av sin 

verksamhet. Bra med denna typ av temainslag både för att styrelsen ska få bättre 
inblick i verksamhetens olika delar och för att de olika inbjudna ska ”tvingas” att 
fundera igenom sina egna bitar ordentligt. 

 De flesta hade inte uppmärksammat att vi skulle börja 18.30. I övrigt ett hyfsat bra 
möte, möjligen inte riktigt lika effektivt som förra gången. 

 



09089 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21.05. 
 
 Tumba 2009-06-02 
 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Mischa Johansson  Christer Lindberg  Yvonne Keskiaho  
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


