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Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-02-03 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

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

   Sanna Andersson 
Ghita Bärlund 

  Alexander Gleisner 
 Mats Andersson 

Lena Skjödt  
Kerstin Karlsson 
 

Ej närvarande: Elin Andersson 
Anna Rydén  
Elisabeth Braun Ramnitz  

 
09014   Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

09015 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägg av ”överspänningsskydd” under punkten 
Övriga frågor.   
 

09016 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
Pia Schörling valdes till protokollsjusterare.  

 
09017 Föregående protokoll 

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

 
09018 Rapporter 
  

Ridskolan:  
− Grävaren är såld till ett pris av 110 000 SEK.  
− Fyllnadsgraden ser bra ut, 2 platser på häst ledig + 9 platser på ponny 
− Timråharven har provats att harva med bakom 4-hjuling. Polarharv + 

lillebrorharv ska också testas. Grundliga tester görs så att rätt harv köps in.  
− Linda informerade om att den nya kassalagen, som införs 2010, inte berör  

BRS, utan organisationer som driver en näring som omsätter 4 basbelopp, 
och detta gör alltså inte BRS.  
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− Hästarna är relativt friska. Rocky och Symfoni ska på återbesök på kliniken. 
− Tambur halt, troligen vrickat sig i hagen 
− Nick har fått en spark i huvudet.  
 
Tävlingskommittén  
Med anledning av transformatorn som gick sönder, vill Tävlingskommittén 
aktualisera frågan om inköp av överspänningsskydd. Enligt uppgift från dem så 
skulle detta kosta 5.000-7.000 kr. Uppkom på mötet att ett överspänningsskydd 
kostar över 350.000 kr (inkl. moms) och att något överspänningskydd för denna 
summa (5-7.000 kr) inte kan fås. Styrelsen hänvisade till att punkten redan står 
med på underhållsplanen 2007 som kommer att tas upp med kommunen.  
 
Besök på kommunen  
Sonny informerade från mötet med kommunen: 
-  Kommunen är beredd att 2009 ta en kostnad på 400.000 SEK avseende 

underhållet av det vi kallat restposter från 2008. BRS svarar för sin del ca 
460 000 SEK. 

- Kommunen tar fram en avsiktsförklaring för BRS fortlevnad och utveckling 
vilket kan behöva ske på annan plats och annat utrymme i Botkyrka.  

- Sture Parkler, Botkyrka kommun, har gått i pension, men har fått ett 
konsultuppdrag att vara kommunens kontakt mot BRS:s i Nöjesparksfrågan.  

 
Vindkraft i Södra Stockholm  
Sonny informerade om ett seminarium han har varit på angående vindkraftverk i 
Botkyrka.  

 
09019 Resultat och Balansräkning för 2008 
 

Ett preliminärt resultat finns som visar ett plusresultat på 358 000 SEK. Inga 
anmärkningar från revisorerna så här långt.  
 
Resultatet för januari visar 2 131 000 mot 2 142 00 2008.  
 

09020                Behandling av inkomna motioner  
 
 Inga motioner har inkommit.  
 
09021 Verksamhetsberättelse 

 
Mischa informerade om att ändringar i Verksamhetsberättelsen endast kan göras 
tills på torsdag, sedan trycks dokumentet.   

  
09022 Årsmötesförberedelser övrigt  

 
- Verksamhetsberättelsen Ansv. Mischa 
- Dagordningen  Ansv. A-L/Mischa  
- Röstlängd    Ansv. Linda  
- Årsberättelse  Ansv. Linda  
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- Ordförande   Ansv. Christer 
 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet en höjning motsvarande de höjningar 
som skett hos förbund och distrikt de senaste åren. Linda kollar upp hur mycket 
höjning som har gjorts och mailar ut till styrelsen för slutgiltigt beslut.  

Ansv. Linda 
 

09023 Avslutning  
 
Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat kl. 20:28.  
 
Tumba 2009-02-03 

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

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Pia Schörling  
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
 
 


