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Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-01-14 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Anna-Lena Hagel  
Pia Schörling 
Linda Holmqvist    
Mischa Johansson 

   Sanna Andersson 
Ghita Bärlund 
Elisabeth Braun Ramnitz  
 

Ej närvarande: Alexander Gleisner 
Kerstin Karlsson 
Elin Andersson 

 Mats Andersson 
Lena Skjödt  
Anna Rydén  
Josefine Ronquist 

 
09001      Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

09002 Dagordningens fastställande 
Dagordningen godkändes med tillägg av underhållsplan under punkten Övriga 
frågor.   
 

09003 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
Ghita Bärlund valdes till protokollsjusterare.  

 
09004 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan kommentarer, varför protokollet 
lades till handlingarna.  

 
09005 Skrivelser 
  
 Mail från Patrik Robbertte 
 Förfrågan från Patrik Robbertte, Huddinge kommun ang. förfrågan om praktik. 

Linda har besvarat mailet och personen kommer att göra praktik på BRS t o m 
mars månad.   
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09006 Rapporter 
 

• TK: Anna meddelar via Anna-Lena att förberedelserna inför tävlingen nästa 
helg löper på. Inget övrigt att rapportera.   

 
 BRUS: Årsmöte äger rum nu i helgen och valberedningen har tagit fram ett 

förslag till styrelse.   
 

 Ridskolan:  
• Julkurserna har varit fullbelagda av ryttare på glada & pigga hästar. 

Förändringar ska göras till nästa år så att nybörjarlektionerna ligger på 
eftermiddagen istället då hästarna redan har gått ett pass.   

• Gruppernas fyllnadsgrad ser bra ut.  
• Spekulanter till grävaren kommer i helgen och tittar.  
• Ridhusbottnarna ser inte så bra ut, ett nytt försök att fixa till dem görs den 

18 januari, dock måste det kontinuerliga underhållet förbättras.  
• Hästantalet ligger nu på 19/19.  
• Frida från Särskilt Bra Gymnasium kommer att göra praktik här t o m 

mars.  
• Personalen och Christer har varit på minikonferens och teambildat, vilket 

upplevdes som positivt.  
 
Ekonomi:  
Kommentarer på minusposter mot budgeterat i det preliminära utfallet 2008:  
- Planerade lektioner som inte startades  
- Stallhyror – flera tomboxar under året 
- Någon tävling inställd  
- Anläggningsavgifter, mindre antal som betalar  

 
   Ökade kostnader mot budget 

- Ökade havrekostnader 
- Ökade skador hos hästar = ökade veterinärkostnader 
- Kostnaderna för tävlingsverksamheten har dragit iväg  
 
Preliminärt visar 2008 års resultatet ett överskott på 278 000 SEK. Revisorn 
kommer den 22-23 januari, därefter fastställs resultatet.  
 
En betalningspolicy tas fram av Linda.     Ansv. Linda 

 
Övriga rapporter 
 
Elin Andersson och Mikaela Gustavsson önskar söka RKO i BRS´s namn och 
Linda Holmqvist, Verksamhetschef och Bettan Braun Ramnitz, Stallchef, 
tillstyrker förslaget att Elin och Mikaela söker. Styrelsen beslutade att 
godkänna att Elin och Mikaela söker kursen RKO i Botkyrka Ridsällskaps 
namn. Ansökan innebär inga ekonomiska åttagande för BRS.   
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09007                Årsmötesförberedelser 
 
 Verksamhetsberättelsen:  
 - förordet    Ansv. Christer 
 - föreningen   Ansv. Anna-Lena 
 - BRUS   Ansv. Sanna  
 - samarbetspartners  Ansv. Linda/Anna 
 - rehab   Ansv. Ann-Sofie 
 - gymnasium  Ansv. Linda 
 - cafeteria   Ansv. Gunilla 
 - evenemang   Ansv. Linda  
  
 Senast den 23 januari vill Mischa ha in bidragen för att hinna med att fixa layout 

och tryckning.  
  
 Mötet:  
 - röstlängden   Ansv. Linda drar ut  
 - ordförande   Ansv. Christer tillfrågar Torgny Wännström  
 - sekreterare   Anna-Lena utsågs till sekreterare på årsmötet 
 - blommor   Ansv. Christer 
 - kaffebröd   Ansv. Pia 
 
09008 Föreningscertifikat 

 
Bordlades tills nästa ordinarie styrelsemöte pga tidsbrist.  

  
09009 Nöjesparken  

 
Sonny presenterade av honom sammanställt dokument: ”Hågelbyparken, 
Botkyrka Familje- och upplevelsepark - ett förslag som hotar stora värden”. 
Beslutades att lägga ut dokumentet på BRS:s hemsida och några exempelar 
anslås på anslagstavlan i stallet. Dokumentet används som komplement till 
verksamhetsberättelsen vid rapportering till årsmötet.  
 
Christer informerade om att en personlig inbjudan till möte den 24/1 har 
inkommit från Botkyrkapartiet till dem som har överklagat Nöjesparksbeslutet.   
 

09010 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 
 
Genomgång av åtgärdslista, bilaga 1.   
 

09011 Övriga frågor 
 
Underhållsplan 2009 
Sonny vill ha ett OK på inriktningen inför förhandling med Botkyrka kommun 
avseende underhållsplan 2009. Sonny presenterade ”Förslag till BRS:s 
underhålls- och investeringsplan 2009”. Föreslås en budget för BRS 
underhållskostnad 2009 på 460.000 SEK. I jämförelse mot årets budget 
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resulterar det nya förslaget en ökad kostnad för BRS på 15-20.000 SEK. 
Beslutades att godkänna Sonnys förslag. Skrivelsen skickas till Sture Parkler, 
Botkyrka kommun, som en förberedelse inför det planerade mötet med 
kommunen.  
. 
Lysrörsmail 
Sanna informerade om att mailet ang. lysrörsbytet inte stämmer. Det går inte att 
byta ut lysrör på det sättet som beskrivs och därmed inte får anses som billigt.   

 
09012 Nästa möte 

 
Nästa möte äger rum tisdagen den 3/2 kl. 19.00.  
 

09013 Avslutning 
  

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat kl. 21.34.   
 
Tumba 2009-01-14 

 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Ghita Bärlund 
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
 
 


