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Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-06-08 

 
Närvarande:  Christer Lindberg 
 Sonny Hellberg 

Anna-Lena Hagel 
Mischa Johansson 
Kerstin Karlsson 
Werner Röhrl 
Karin Birkehammar 
Britt-Marie Blohmé 
Andreas Örhalmi 
Lena Niklasson, TK, punkt 10108 
Kenneth Lynghaug, TK, punkt 10108 
Sanna Andersson, TK, adjungerad 
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad 

 
Frånvarande:   Ann Strandqvist 

Mats Andersson 
Josefine Ronquist, BRUS 

 
10104 Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

10105 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkten Presentation av TK, punkt 10108, 
samt PU-beslut, punkt 10112.   
 

10106 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Werner valdes till justerare av dagens protokoll.  

 
10107 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
10108 Tävlingskommittén 
 TK välkomnades och representerades idag av Sanna Andersson, Kenneth Lynghaug 

och Lena Niklasson. Sanna började med att presentera TK’s olika grenledare och 
övriga funktioner.  

 
- Rapport från vallenhoppningen den 22-23/5. Mestadels positiv feed back i  

överdomarrapporten.  
- Fälttävlan äger rum 29/8, alla discipliner sker på samma dag. Fixardag med 

grillning den 23/6 kl. 18.00. Hinderdomarkurs den 25/8.  
- HLR-utbildningen var mycket bra, instruktör var Ann Strandqvist.  
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- Lena har tagit fram ett nytt bokföringsalegat.  
- Sanna presenterade utkastet till tävlingar 2011. Sonny föreslog att vi lägger in 

hopptävlingarna den 22-23 maj i planeringen igen och försöker lösa de problem vi 
har identifierat. Sanna tar tillbaka förslaget till TK samt att styrelsen tar upp frågan 
för diskussion igen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans lyckas att motivera 
funktionärerna att ställa upp så att denna tävling går att genomföra!   

- Problematiskt att bli av med de 20 st fulla toavagnar som måste köras till Enköping 
för tömning. Linda tar reda på vad det kostar att hämta tunnorna. Ansv. Linda H 

- Perre tittar på hur mycket en baja-maja kostar att hyra. 
- Sanna presenterade hur man lägger upp en tävling i Tävlingsdatabasen på Svenska 

Ridsportförbundets sida.  
 
10109 Skrivelser  
  

Mail från SH ang. lösa hästar  
Mischa tittar vad det står om ansvarsfrågan i våra boxkontrakt för privathästar.  
Anna-Lena och Christer besvarar mailet. Ansv. A-L H 
Linda tar fram ett meddelande till privathästägarna där ansvarsfrågan poängteras. Ansv. 
Linda H 
 
Uppsägning av box  
Uppsägning av SR’s box har inkommit. Uppsägningen träder i kraft 31 juli. Linda och 
Bettan rekommenderade att Mikaela Gustafson får förstahandskontraktet, vilket 
styrelsen beslutade att godkänna idag.  

 
Förslag nytt bidragssystem för föreningslivet inom BK, remissvar inne senast 2010-06-
21.  
Linda och Mischa informerade från mötet om det nya bidragssystemet, som är uppdelat 
i två delar:  
- Grundbidrag  
- Evenemangsbidrag  

 
Det negativa med det nya bidragssystemet är att det kommer att bli lite jobbare att 
ansöka och att redovisa. Ansökan om bidrag sker 2 ggr/år. Summan kommer att vara 
ungefär lika stor som förut, men delat på 2 ansökningsomgångar.  
  
På den positiva sidan finns att kommunen i år vill prioritera flickors/kvinnors utövande.  
Barn/Ungdomar mellan 6-12 år kommer att få 10-kronan, 13-16 år 15 kr och 17-20 år x 
2 = 20 kr. Dessutom kommer flickornas utövande att multipliceras med 1,5 utöver 
detta.  
 
Inlämningsdatumen är 15 augusti och 15 februai.  
 
Mischa och Linda tar fram ett förslag på remissvar som skickas ut på remiss till 
styrelsen innan remissvaret skickas in. Ansv. Mischa J/Linda H  
 
Inför varje bidragsår kommer kommunen att ta ett beslut vilket område som är 
prioriterat just det året.  
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Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen föreslår BRS en fördjupad biologisk inventering av Hågelby 
projektområde. Styrelsen beslutade att inte lägga några pengar på en inventering då vi 
är osäkra på utfallet av en sådan samt att det inte ligger i linje med vår verksamhet.  
  

10110    Rapporter   
 
TK:  
Sanna rapporterade, se TK’s presentation ovan.   
• Vattenvagnen: pumpen har gått sönder och inköp av en sådan kostar 20.000:-. Nytt 

försök görs att laga vagnen så att man kan använda självtryck utan pump. Om detta 
inte fungerar får vi använda småtankarna till tävlingarna och om inköp av ny 
vattenpump/vattenvagn behöver göras så budgeteras detta inför nästa år.    

 
BRUS:  
Ingen BRUS-representant deltog på mötet.  

 
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
• Fritidsgårdens dag ägde rum den 6/6 – ett mycket lyckat evenemang. Non smoking 

generation var här och pratade.  
• Alla ridläger nästan fullbelagda, några få platser lediga.  
• Alla bokningsavgifter har kommit in. 
• Dayotona och Kask får sommaren på sig att äta gräs och vila upp sig.   
• Carat ramlade i lördags och fick sys i bogen.  
• Baron är frisk och mår bra, kommer hit den 18/6 och släpps då ut på bete med 

övriga hästar.   
 

IT-utskott 
• Vi har gått vidare med programvaran Celofon (ett ridskoleadministrationsprogram)  

Försöker nu få till en demo så berörda får titta på hur det fungerar. 
Kostnadsidentifiering kommer även att genomföras.  

   
Säkerhetsutskott 
• Inget nytt för tillfället.  
 
Övriga rapporter 
• Inget övrigt finns att rapportera.  

 
10111 Ekonomi 

Linda har skickat ut maj månads kostnadsuppföljning. Veterinärvård ligger fortfarande 
högt. För övrigt ser ekonomin bra ut, ca 100.000 över budget.  
 
Ridhusbevattning 
Offert från Waterboys har inkommit på 130.000 kr exkl. moms (hyra av en skylift 
tillkommer) vad gäller bevattningssystem i båda ridhusen. Styrelsen beslutade att 
godkänna offerten. Linda kontaktar företaget. Ansv. Linda H 
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10112 PU  
 PU föreslår att Bettans tjänst som chefsinstruktör/stallchef delas upp i två separata 

tjänster - en chefsinstruktörstjänst som Bettan redan innehar och en som stallchef där 
det föreslås att Linda Englund blir stallchef. Styrelsen beslutar att godkänna PU’s 
förslag.  

   
10113 Nöjesparken 

Sonny informerade om att en arbetsgrupp har startas från kommunens sida. 
Arbetsgruppen består av tre tjänstemän från Samhällsbyggnadskontoret, Christer och 
Sonny. Tempot är långsamt och påstötningar har gjorts från BRS’s sida avseende 
Sjöängen. Inget svar har ännu inkommit från kommunen.  
 
Brev har kommit från kommunen där de vill att vi specificerar hur stora ytor vi behöver 
och den 23 juni kommer kommunen hit och blir förevisade området. Arbetsgruppen har 
en deadline vid årsskiftet.  
 
Christer rapporterade från samrådsmötena den 15 maj och 1 juni. 
 

10114 Policies 
 
Werner presenterade nedanstående policies som genomgått revidering sedan 
föregående gång:  
 
- Jämställdhet och mångfald. Styrelsen beslutade att godkänna policyn.  
- Alkohol och droger. Styrelsen beslutade att godkänna policy.  
- Mobbing. Styrelsen beslutade att godkänna policyn.  

 
Överförs till policy-mall av Kerstin. Ansv. Kerstin K 

 
10115 Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1. 
 
10116 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
   
10117 Nästa möte 
   
 Nästa möte äger rum den 17 augusti.  
 
10118 Utvärdering av mötet 
  
 Tidsrymd bör sättas ut på dagordningen för inbjudna. Lite rörigt bland punkterna. Bra. 

Lyssnade och försökte hänga med, intressant att lyssna till TK. Tog lite lång tid i 
början, annars har det rullat på. Lite för långt, blir trött. Lite sent, men bra. Bra men 
många punkter. OK, lite mycket punkter kanske. All information som kommer bygger 
på kunskapen. Lite långt möte, men det blir så ibland. Vart lite för långt, kan försöka 
tidssätta punkterna.  
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10119 Avslutning 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat 21:47.  
  

Tumba 2010-06-08  
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Mischa Johansson  Christer Lindberg   Werner Röhrl 
 Sekreterare   Ordförande    Justerare 


