
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-09-08 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Anna-Lena Hagel 
Mats Andersson 
Ann-Sofie Andersson 
Kerstin Karlsson 
Josefine Ronqvist, BRUS, adjungerad 
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad 

 
Ej närvarande: Susanne Neogard 

Mischa Johansson 
Yvonne Keskiaho 
Annica Ronquist 
  

09104          Mötets öppnande 
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

09105 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes, under punkt 09113 lades 
”Ungdomsfonden/Ponnycupen” till. 
 

09106 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Mats Andersson valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
09107           Tävlingskommittén 
 Lillian Larsson, Anki Karlsson, Kenneth Karlsson och Annica Gleisner 

välkomnades till mötet för att presentera TKs verksamhet. Minnesanteckningar 
återfinns i bilaga 2. 

 
09108 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
 Åtgärdslistan, bilaga 1, som skickades ut är från junimötet, Anna-Lena distribuerar 

den från augusti. Gäller även Bilaga 2 som byts ut mot cafeteriainformationen.   
 
09109 Skrivelser 
 

Inbjudan till frukostseminarier 
Botkyrka Turistföreningen inbjuder till 3 frukostseminarier. Kostnad 195:-/tillfälle, 
alla 3 tillfällena kostar 500:-. Den 25 november är det Nöjesparken som ska 



diskuteras. Beslutades att Sonny och Christer deltar i frukostseminariet den 25 
november till en kostnad av 195:- x 2.  
 
Föreningsdag 2009  
Botkyrka kommun inbjuder till en föreningsdag den 29 oktober i Tumba centrum. 
Möjligen något för BRUS att delta i, men Josefine var lite tveksam.     

 
09110 Rapporter  

 
BRUS:  
 Presentation av BRUS planering för resten av året med BRUS-mötena 

datumplanerade, bilaga 3.  
 ULK; ridskolan har inte möjlighet att sponsra deltagarna, så BRUS betalar för 

det själva ur egen kassa. Kelly och Paulina kommer att delta till en kostnad av 
2.700 kr/person. 

 US-gala 2009: nominering av bästa ungdomssektion genom att skicka in Bästa 
stallkompis, Årets hästvetare, Årets skötare, Årets sportligaste tävlingsryttare 
(ska utses av Bettan och Linda för neutralitetens skull). Årets ungdomsledare 
(Ann-Sofie och Elin från fritidsgården får utse av samma orsak som årets 
sportligaste tävlingsryttare). 

 Fångarna på Skrefsta är den närmaste aktiviteten – äger rum den 19/9. Bra koll 
på arrangemangen.   

 24/10 Halloween-övernattning 
 
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
 Fritidsgården ska åka och bada om de får ihop 16 st badsugna ungdomar. 
 Fritidsgården åker till Globen på lördagskvällen vid Sthlm Horseshow.  
 Rocky är såld till Gotland (Klintehamn) 
 Hästläget ser väldigt bra ut, 3 lediga platser.  
 Fyllnadsgraden ser bra ut på hästsidan. Lite för mycket platser lediga på ponny 

(17 platser), en ny grupp ska startas inom 2-3 veckor. 
 

Ekonomin:  
Linda redovisade det ekonomiska resultatet t o m augusti. Intäktssidan visar ingen 
större avvikelse mot budget, cafeterian ligger lite under pga att flera ridgrupper 
uteblivit från sin helgtjänstgöring.  
 
Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter finns.  
 

09111 Nöjesparken 
  

Christer och Sonny informerade från dagens möte med Botkyrka kommun 
representerade av Sture Parkler och Hans-Olov Möller. Programramarbetet pågår. 
Politiskt beslut skall tas i oktober/november. Samråd kommer därefter att ske 
(under hösten). Förhandsinformation ska lämnas till BRS. Beslut om programmet 
förväntas ske vid årsskiftet. Vad gäller detaljplanen så sker samrådsförfarandet  
tidigast 2010.  



 
 Ett kommunalt ärende om framtida ridverksamheten drivs av Charlotte Persson 

och ett inriktningsbeslut kommer att tas i oktober/november. Fortfarande tveksamt  
vad gäller tidigare idéer och planer ang. flytt av Hågelbystallet.  

 
 BRS ska jobba vidare på den avsiktsförklaring som nu finns i utkast och lämna ett 

förslag till kommunen.  
 
 Underhåll pågår efter överenskommelse mellan BRS och fastighetskontoret. Jobbet 

går trögt och Ronald Berg ska kontaktas för en påstötning. Budgeten för 2010 ska 
innehålla det fortsatta underhållet för anläggningen.  
 

09112 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.  

 
09113 Övriga frågor 
 Ungdomsfonden/Ponnycupen 
 Ponnycupen och Sthlms-cupen ska startas upp igen och sätts upp som en kurs med 

konceptet av en gemensam aktivitet ”hur man är i ett lag – klubbanda/laganda”, 
teoretiskt timme och en praktisk timme. Kostnad max 13.000 kr. Vi har anmält oss 
till LB-cupen. Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag och det beslutades att 
godkänna Lindas förslag till uttag av max 13.000 kr ur Ungdomsfonden till 
deltagande i Ponnycupen.    

 
09114 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 6 oktober kl. 19.00 
 
09115 Utvärdering av mötet 
   
 Noteras att Sonny, för första gången, kom för sent. Bra, men synd att inte fler 

styrelsemedlemmar var med när vi har gäster här. Intressant att få höra om TKs 
verksamhet. Lite tråkigt att inte alla i TK deltog. Bra, positivt att det kommer 
grupper och presenterar sin verksamhet. Bra att vi har infört gruppresentationerna. 
Kände mig dåligt förberedd då protokollet kom ut sent, önskvärt att det kommer ut 
tidigare så förberedelserna blir bättre. Bra att vi har inlett en dialog med TK i 
positiv anda.  

 
09116 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:20.  
  

Tumba 2009-09-08 
 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Mats Andersson 
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


