
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-08-11 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Mats Andersson 
Yvonne Keskiaho 
Mischa Johansson 
Ann-Sofie Andersson 

 Susanne Neogard 
Sanna Andersson, TK, adjungerad 
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad 
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad 
Gunilla Enänger, inbjuden under punkten 09093 
Britt-Marie Blohmé, inbjuden under punkten 09093 
 

  
Ej närvarande: Anna-Lena Hagel 

Annica Ronquist 
Kerstin Karlsson 
Josefine Ronqvist, BRUS, adjungerad 

 
  

09090            Mötets öppnande 
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I Anna-Lenas frånvaro utsågs 
Mischa till sekreterare. 
 

09091 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget Verksamhetsplan under punkten Övriga 
frågor.  
 

09092 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
Yvonne valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
09093            Cafeteriagruppen  
 Gunilla Enänger och Britt-Marie Blohmé välkomnades till mötet för att informera 

om cafeterians verksamhet. Minnesanteckningar återfinns i bilaga 2. 
 
09094 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  
  
09095 Skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser. 
  



09096 Rapporter  
 
TK:  
 TK har distribuerat sitt senaste protokoll samt ett dokument rörande First Class 

Membership (främst en jämförelse mellan tidigare och nuvarande system). 
Styrelsen påpekar vikten av att TK kontrollerar att budgeten inför tävlingar i 
allmänhet och höstens fälttävlan i synnerhet följs. Största frågetecknet avser 
kostnad för grävmaskin. 
Sanna ombads återkoppla till TK önskemålet om att hindermaterial efter 
avslutad tävling tas hand om och inte lämnas ”i en hög”. Linda meddelar 
lämplig plats för eventuell lagring mellan tävling och återlämnande. 
Beslut om investering i ny radioutrustning kommer att tas upp av VU eftersom 
tiden fram till fälttävlan är knapp. 
Angående TKs önskemål om underhåll av dressyrbanan på Vallen och 
utökande av de omkringliggande grusbanorna behöver styrelsen få in en 
sammanställning över vad som skulle behöva göras, kostnader samt förväntad 
vinst. 
Styrelsen påminner om att evenemangsrapport ska lämnas efter avslutad 
tävling. 
  

BRUS:  
 BRUS ska under kommande möte ha någon form av gruppträning och har då 

undanbett medverkan av fritidsgårdens och styrelsens representanter. Planering 
inför terminen ska komma igång. 

 
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
 Kontoret och toaletterna i Stora stallet är renoverade. Överdelen i Stora stallet 

är målat i en ljusare färg. Bevattningssystem till ridhusen utreds. 
 Gruppbeläggningen ser bra ut. Kölistor finns. Tre nya introgrupper (från sex år) 

startas upp. Sofias ersättare Elin Hellström har börjat och går till att börja med 
dubbelt med Sofia. 

 En häst på prov. Ponnyn som inte kunde säljas har blivit fräsch men är inte 
besiktad. Möjligen ska den lånas ut till de tänkta köparna. För tillfället har vi en 
häst för mycket. Både ponny- och hästläger har hållits och individerna ser bra 
ut – ett bra startläge inför terminen. Vallen närmast Stora ridhuset kommer att 
sås med raps under tre år vilket betyder att den inte kan användas. Vi blir 
därför tvungna att finna ersättningsmark samt gå in med stödfoder. I år har vi 
tagit in 50-60 ton hö från marken. Hamra måste tillfrågas om ersättningsvall/-
bete nära ridanläggningen. 

 Kommunen har varit och fixat med elinstallationerna i tjänstebostaden men inte 
gjort något åt jordfelsbrytarna. Linda kollar. 

 Sjukboxen som uppfördes på prov ska rivas. Tre boxar kommer i stället att 
uppföras, av delar från de tidigare boxarna, mot Lilla ridhuset och därefter ska 
sjukhagarna återställas. Resterna av de nedrivna boxarna forslas bort. 

 Misstänkt ringorm på Hågelby. Alla som vistas på Hågelby måste iaktta god 
hygien samt byta kläder innan andra stall besöks. 



 
Ekonomin:  
Linda redovisade det ekonomiska resultatet t o m juli. Likviditeten är god. Tyvärr 
har banken, till följd av det ekonomiska läget, sänkt räntorna på våra placeringar. 
Linda utreder alternativ. 
 
Övriga rapporter 
 

09097 Nöjesparken 
 Vid ett möte den 17 juni visade kommunens inhyrda konsulter att kommunen har 

en ny syn på stallfrågan. Hellre än att uppföra något temporärt vid BRS för 
Hågelbyarna flyttar kommunen dessa till t.ex. Lindhov. Scenariot är att även BRS 
ska finnas där om ca 5 år. Kommunen vill ta fram ett inriktningsbeslut om en ny 
ridanläggning. Styrelsen arbetar vidare med nöjesparksfrågan. Nästa möte med 
kommunen är planerad till den 8 september. 
 

09098 Arbetsplikt och ideellt arbete 
 Sonny har gjort en utredning omkring arbetsplikt, ideellt arbete och redovisningen 

av tid och eventuell ersättning. Utredningen påvisar brister som behöver åtgärdas. 
 Styrelsen anser att systemet är för krångligt och behöver förenklas. Hur ska ett 

belöningssystem vara utformat för att det ska vara attraktivt och vi uppnå våra 
mål? Våra behov och konkurrensen från andra föreningar behöver beaktas. 

 Styrelsen beslutar att ett nytt system ska arbetas fram inför 2010. Ansvarig är 
Sonny. Under 2009 fortsätter nuvarande system att gälla. Skärpning dock avseende 
rapportering, kontroll och attest av uppgifter. 

 
09099 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.  
 
09100 Övriga frågor 
 Verksamhetsplanen 
 Vår ganska generellt hållna verksamhetsplan behöver omarbetas/kompletteras till 

en mer detaljerad plan och även förses med budget. Styrelsen ska till nästa möte 
fundera igenom lydelser för våra olika verksamhetsområden. 

 
 Vett och etikett vid ridning i ridhus 
 Förslaget till lydelse gicks igenom och beslutades och ska anslås samt införas i 

policysamlingen. 
 
09101 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 8 september kl. 19.00. 
 
09102 Utvärdering av mötet 
 Mötet uppfattades som överlag OK. Bra med avstamp inför hösten. Mycket 

värdefullt att cafeteriagruppen kom och berättade om verksamheten.  
 



09103 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21.47. 
  

Tumba 2009-08-11 
 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Mischa Johansson  Christer Lindberg  Yvonne Keskiaho 
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


