
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-10-06 
 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Anna-Lena Hagel 
Mats Andersson 
Ann-Sofie Andersson 
Mischa Johansson 
Yvonne Keskiaho 
Annica Ronquist 
Annica Gleisner, TK  
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 

 
Ej närvarande: Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad 

Kerstin Karlsson 
Susanne Neogard 
Josefine Ronquist, BRUS, adjungerad 
  

09117          Mötets öppnande 
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

09118 Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes efter flyttning av ”Reflektioner från revisorsmöte” till 
Övriga rapporter.  
 

09119 Val av justerare för dagens mötesprotokoll
Annica Ronquist valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
09120     Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
09121 Skrivelser 
   
     Integrationsmötet på Botkyrka kommun 

Inbjudan från Botkyrka kommun om deltagande i ett integrationsmöte. Sonny 
kommer eventuellt att delta.  
 
Utskick från Stockholms Läns Ridsportförbund 
• Inbjudan till klubbkonferens för ridklubbar i Stockholms Län. Anna-Lena 

scannar in inbjudan och mailar ut ifall någon är intresserad av att delta. Konfe-
rensen äger rum den 15 november.    Ansv. Anna-Lena H 

• Inbjudan till konferens om Ridsport och ridanläggningar för kommunerna i 
Stockholms Län. Äger rum den 5 november 2009 på Botkyrka Ridsällskap. 



Föreslogs att Sonny eller Linda välkomnar deltagarna med några inlednings-
ord.  

• Enkät – vad har föreningarna störst behov av att få stöd och hjälp med från 
Stockholms Läns Ridsportförbund? Sonny mailar ut enkäten till styrelsen, 
sammanställer inkomna svar och skickar in resultatet till förbundet.  

Ansv. Sonny H 
• Informationsfolder om höstens kurser och träffar. Sätts in i pärm ”Inkom-

mande skrivelser”.  
 
09122 Rapporter  

 
TK:  
 Senaste mötet ägde rum den 23 september där rollerna i TK diskuterades. 

Beslutades på detta möte att Sanna är TK:s sammankallande. 
 Sökes en hoppgrenledare och övriga funktioner i TK. Förfrågningar är utskick-

ade – inte klart ännu, arbete pågår.  
 Tävlingsterminen är informerad ut och budget är under upprättande.  
 Rollbeskrivningarna arbetas det vidare med. .  
 KM-helg den 21-22/11 + en fest ska arrangeras för funktionärer för att öka 

klubbkänslan (Elin Andersson huvudansvarig).   
 Kommunikationsradioapparater är inköpta.  
 Pga få antal anmälda ponnyer till kommande helg, har en halvdags hästdressyr 

lagts in.  
 Arbetar vidare på att hitta tävlingsledare till hopphelgen 30/10 och 1/11 (all-

helgonahelgen). Allt är under kontroll.  
 Reglerna för bidragssystemet (first class member etc.) för 2010 har styrelsen i 

uppdrag att arbeta vidare.    
 Waxholm Ridklubb har kontaktat oss och är intresserade av att samarrangera 

fälttävlan med oss.  
 

BRUS:  
  Se protokoll från BRUS-mötet som distribuerats via mail till alla.  

  
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
 Elin och Frida Andersson kommer att gå en intern banbyggar- och hoppdomar-

kurs. Linda kollar upp om ett intyg behöver skrivas vad gäller Fridas delta-
gande.  

 BRS har vunnit båda omgångarna i Ponnycupshoppningen.   
 Division 3-hästhopparna har gjort väldigt bra ifrån sig också, ligger 3:a totalt 
 Div 2 dressyr vanns av ponnyerna.  
 Ungdomsfonden söks av många fler sedan informationen även lades ut på 

hemsidan. Bra! 
 Personalen kommer delta i kurs för instruktörer för Kåge Svensson eller 

Elisabeth Lundholm.   
 3 hästar är halta för närvarande.  
 Fyllnadsgraden ser bra ut, men väntelistan för ponnyer är kort.  
 Kontakt har tagits med HS rehab ang. nystart av en hästgrupp. HS återkommer.  
 Sjukhagarna har satts upp idag.  



 Länsstyrelsen har varit här igen och bl a framfört åsikter om de nyligen upp-
ställda uteboxarna vad gäller förprövning.  

 Inga BE-körkort tagna ännu.  
 Alla i personalen har genomgått en 1:a hjälpenutbildning.  

 
Ekonomin:  
Linda redovisade det ekonomiska resultatet t o m september. Inga avvikelser mot 
budget på intäkts- eller kostnadssidan. Vi har fått en förfrågan från ”Inskandia” om 
”anti-rökkampanj”, vilket deltagande i skulle kunna ge ekonomiskt bidrag. Sonny 
ställde en fråga om det är riktigt och ekonomiskt försvarbart att ridstigarna är be-
lysta fram till 23.00 på kvällarna? Diskussion följde och en översyn bör göras av 
timerinställningen.       Ansv. Christer L  
 
Ridskolans terminsplan 
Prishöjning?  
Diskussion fördes inför budgetering och prishöjningar år 2010. En 3 %-ig höjning 
av lektionspriserna ger föreningen ytterligare 130.000 i intäkter. Linda föreslår att 
hon tittar på några olika förslag, t ex 3 olika ridpriser; junior på ponny, junior på 
häst och senior på häst. Styrelsen ger Linda i uppdrag att räkna på och ta fram 
några alternativ. Mailas ut på remiss till styrelsen och beslut tas vid nästa möte.  
         Ansv. Linda H 
 
Övriga rapporter 
Reflektioner från Revisorsmöte 
Mischa, som har deltagit i Branschdagarna för revisorer och redovisningsspecia-
lister, informerade om att två saker kommer att förändras i framtiden:   
 Moms: ideella föreningar redovisar normalt sett inte moms. Vi betalar skatt på 

resultatet och då ska man också ha rätt att betala moms, vilket innebär att 
Svensk lagstiftning strider mot EG-direktiv. För vår del skulle momsen kunna 
innebära ett uppsving, vilket Mischa förevisade med ett tavelexempel. Detta är 
ett EU-beslut och ännu inte tidsbestämt, men kommer att komma.  

 Penningtvätt: Ett stort problem idag i samhället!  Finanspolisen har i uppgift att 
kartlägga den brottsliga verksamhen i samhället och det allra senaste som de 
har upptäckt att brottslingarna gör är att använda ideella föreningar via vanliga 
transaktioner i form av terminsavgift, t ex via ett växlingskontor. Alla typer av 
misstänkta transaktioner ska anmälas och man kan få en fråga om redovisning 
av kvitton etc. Finanspolisen har i uppdrag att kartlägga transaktioner och pen-
ningtrafik. Vår uppgift är att hålla ögonen öppna och får vi en fråga av Finans-
polisen är vi tvungna att informera.  

 
09123 Nöjesparken 
 Sonny och Christer informerade från dagens möte med kommunen. Kommunen 

har i ett par år arbetat med ett program som inkluderar hela 
Eriksberg/Hågelby/Lindhov-området och dess utveckling. Planerna som finns lig-
ger relativt långt bort tidsmässigt, undantaget familjeparken. BRS kommer att del-
taga i diskussionerna som s k sakägare. Innan beslut, som tas år 2010, går ett sam-
rådsförfarande ut till Botkyrkas medborgare. Okänt i nuläget när vi är framme vid 
detaljplaneringsprogram för närområdet Hågelby (nöjesparken), men detta ligger 
närmare i tiden i alla fall. Kommunen har upprättat ett förslag till avsiktsförklaring 



om utveckling av ridverksamheten i Botkyrka. Avtalet med Hågelbystallet går ut 
2011 och det är ännu oklart vad som händer där.  
 
Två ytterligare frågor togs på mötet med kommunen: 
  

1. Pågående underhåll: arbetet är påbörjat men går alldeles för trögt. 
Kommunen har tagit tillbaka ärendet och återkommer.  

2. Budget 2010: om kommunen inte budgeterar underhåll på Skrefsta finns 
inga pengar att underhålla anläggningen med.  

 
09124 Verksamhetsplan - diskussionspunkt 
 
 Sonny föredrog vad han tyckte att vi borde ta tag i vad gäller den verksamhetsplan 

som föreligger idag. Vi borde ha mål för de huvudsakliga aktiviteterna och besluta 
oss för att det är det här vi ska jobba med. Beslutades att Sonny skickar ut material 
till oss för diskussion/debatt.      Ansv. Sonny H 

   
09125 Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.  
 
09126 Övriga frågor 
  

Inackorderingsavtal 
 Inga fler synpunkter har inkommit varför Kerstin får i uppdrag att lägga in in-

ackorderingsavtalet i Policymallen etc.     Ansv. Kerstin K
  

09127 Nästa möte
 Nästa möte äger rum tisdagen den 10 november 2009 
 
09128 Utvärdering av mötet 
 Hyfsat bra helt enkelt. Håller med – bra att viktiga frågor envist tas upp gång på 

gång. Bra möte. Bra, samma språk, lite lättsamt. Sent ute till det här mötet med 
mötesförberedelser. Bra möte som nybörjare. Har varit på betydligt mer långran-
diga möten. Bra, känns bra med den ekonomiska rapporten. Bra att få rapport om 
nöjesparken och att kunna berätta för dem som undrar. Bra, men sitter och funderar 
på ev. prishöjningar. Personligen hade jag kunnat vara bättre förberedd, bättre tills 
nästa gång. Bra möte och så städar vi lite i uppdragslistan vilket var bra.  

 
09129 Avslutning
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:35 
  

Tumba 2009-10-06 
 

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

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg  Annica Ronquist  
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


