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Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-08-17 

 
Närvarande:  Christer Lindberg 
 Sonny Hellberg 

Anna-Lena Hagel 
Mischa Johansson 
Kerstin Karlsson 
Karin Birkehammar 
Werner Röhrl 
Britt-Marie Blohmé 
Sanna Andersson, TK, adjungerad 

     Ann Strandqvist 
Mats Andersson 
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 
Elisabeth Braun Ramnitz, chefsinstruktör, adjungerad  
Nils Carnby, SISU 

  
Frånvarande:   Andreas Örhalmi 

Josefine Ronquist, BRUS 
 
 
10120 Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

10121 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 10125b.   
 

10122 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Mischa valdes till justerare av dagens protokoll.  

 
10123 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
10124 Besök av Nils Carnby  
  

Nils Carnby från SISU hälsades välkommen och han började med att gratulera oss till 
att BRS är den första föreningen i Botkyrka kommun som har passerat steg 1 i 
certifieringen.  

 
Nu går vi vidare med steg 2 och detta steg innerhåller: organisation, ekonomi, juridik 
och marknadsföring.  Nils förevisade kontrollpunkterna för respektive område. SISU 
har ett kursprogram på fem kostnadsfria utbildningar i höst och de är frivilliga att delta 
i.  
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Kurserna är:  
   
”Vässa ert styrelsearbete” den 22 sept. 18.00-21:00.  
”Framtidens idrottsförening - Marknadsföring inom idrotten” – 13 okt 
”Modern sponsring” – 9 nov  
”Kassör fördjupning” – 17 nov  
”Kommunikation och konflikthantering” – 22 nov   

 
 Werner mailar ut kurserna och tar in anmälningar. Ansv. Werner R  
 
10125 Skrivelser  
  

Regler för föreningar som inte betalar fakturor för lokaluthyrning från Botkyrka 
kommun 
A-L läste upp skrivelsen. Eftersom den inte berör oss lades den till handlingarna utan 
åtgärd.   
 

 Skrivelse från några medlemmar i Hågelby stallförening ang. fri hoppningstid på 
onsdagar 
Linda H informerade bakgrunden till varför beslutet om hopptränare i egen regi togs.  
Beslutades att skrivelsen lämnades över för att besvaras av Linda H Ansv. Linda H 
 
Skrivelse från medlemmar i BRS 
Hänvisas till punkt 10129.  

 
10125b Mail från Staffan Holm ang. tredje hagen 

Då vi inte har samma synsätt som vår granne på hur marken får disponeras får Mischa i 
uppdrag att besvara skrivelsen. Ansv. Mischa J 
 

10126    Rapporter   
 
TK:  
Sanna rapporterade:   
• TK-möte ägde rum igår.  
• Fälttävlan den 29 augusti, två positioner saknas. Hinderdomarkurs den 25 augusti, 

många anmälningar har inkommit. .  
• Banbygge hoppning kl. 18.00 på fredag. 09.00 på lördag den 28/8 terrängbanefix 

och bygge av dressyrstaketet. 
• Dressyrtävling i juni: evenemangsrapport kommer.  
• Det har blivit nya skärpta regler för uppstallning på tävlingsområde. Vi behöver 

ansöka om dispens, ansökan ska fyllas i och skickas in. Reglerna gäller bl a 
undvikande av smittspridning och hur man ska sanera. Fortsättningsvis kommer vi 
inte att kunna erbjuda uppstallning 

• Tävlingsplan: Sanna informerade om TK´s svar på styrelsens förslag att försöka 
lösa problemen och hålla vallentävlingen. Styrelsen vidhåller att det fortfarande är 
ett önskemål att vallenhoppningen ligger kvar och att problemen runtomkring 
identifieras och löses tillsammans styrelsen/tävlingskommittén/personalen.  
Tävlingarna ska vara inlagda i databasen senast 30 september. 
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• Finns behov av bevattning under fälttävlan. Vattenvagn har tidigare lånats av 
Hamra, Bettan ringer till Hamra och frågar om vi kan få låna/hyra vagnen. Ansv. 
Bettan B R  

 
BRUS:  
Ingen representant från BRUS var närvarande.  

 
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
• Ridstigarna håller på att iordningsställas efter regnvädret. 
• Ny hovslagare på ridskolan som heter Patrik.   
• Ridlägren är slut och terminen började igår. Fullt i princip på alla lägren. Ett 

dagläger gjordes om till kvällsläger och kurser lades in.  
• Fyra sommarjobbare x 2 perioder i sommar. 
• Fyllnadsgraden i grupperna är bra.  
• Stödfodring har skett i sommar.  
• LOK-stödet vt 2009 1 116 sammankomster jmf med 1 651 vt 2010. Jättebra jobbat 

av Elin Andersson!  
• Bevattningssystem installerat i stora ridhuset, går igång kl. 04.00 måndag-fredag. 
• Sargen i lilla ridhuset målad – blev jättefin!  
• Ingångarna vid svarta dörrarna i stallet nygjutna – ser fint ut.  
• För tillfället en häst för mycket på anläggningen, kommer att balanseras framöver.   
• Daytona under igångsättning och Frida ska sättas igång om hon ser fräsch ut.  

 
IT-utskott 

     Hänvisar till punkt 10130.  
Säkerhetsutskott 
• SU följer ärendet om lös hund och bitning. För övrigt inget nytt för tillfället.   
 
Övriga rapporter 
• Reflekterades över att MRSA (MultiResistent Staphylococcus Aureus) blivit 

vanligare i hästverksamhet.    
 

10127 Ekonomi 
Linda har skickat ut juni och juli månaders kostnadsuppföljningar. Ser bra ut!  
 

10128 Utmärkt förening Botkyrka 
 Se punkt ”SISU” ovan.  
 
10129 Personalfrågor 

 
Hänvisar till bilaga 1.  

 
10130 Programvara Xenophon 
  
 Mischa belyste åter de frågeställningar (avskrivningar/nackdel med bara en leverantör) 

som inkommit på IT-utskottets mycket överskådliga sammanställning.  
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 Beslutades att programvaran inköps till en summa av 80 000 kr (första året) inkl. 
utbildningskostnader. Därutöver tillkommer en beräknad kostnad på cirka 20 000 kr/år 
fr.o.m år 2.    

 
10130b Bidragsansökan 2011 – kommunens påstötning  
 
 Kerstin har försökt att få kontakt med Marie Lundahl på kommunen, men ännu inte 

lyckats. Kerstin föreslår att vi uppdaterar Verksamhetsplanen 2008-2010 att även gälla 
för året 2011 och skickar in den till kommunen. Ansv. Kerstin K   

 
10131 Lokaltidning ”Rida” 
 
 Linda och Christer har haft besök av lokaltidningen Rida för norrort. Nu ska det göras 

ett försök att starta en tidning på södersidan också. Rida är en gratistidning som delas ut 
med 4 nr/år på bensinstationer, McDonalds etc. och varje ridsällskap köper in sig på ett 
visst utrymme där man skriver om händelser i klubben. En egen ”ruta” kostar 3500/nr 
eller 2700/nr om man tecknar för samtliga 4 nummer. En helsida kostar 6 900/nr om 
man tecknar sig för 4 nr. Halvsida kostar 4 500/nr, en kvartsida kostar 2 700/nr.  

 
 Beslutades att avvakta beslut om deltagande tills första tidningen kommit ut.  
 
10132 Nöjesparken 

 
Sonny informerade om att arbetsgruppen har haft ett möte där Christer var närvarande. 
Kommunen gjorde ett besök på anläggningen och de tittade på lokalerna, 
tävlingsplatsen och ridstigarna. Föreningens uppskattning av den behövda arealen har 
skickats in till kommunen, dvs. 38-44 ha, 2-3 km ridstigar och terrängbana.   
 
Informerades om att Miljöpartiet har klivit av beslutet och säger nej till 
detaljplanförslaget. Datum för nästa möte med arbetsgruppen har ännu inte bestämts.  
 

10133 Policy 
 
Ungdomsfonden 
Beslutades att hänskjuta punkten till septembermötet.  

 
10134 Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 2. 
 
10135 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
   
10136 Nästa möte 
   
 Nästa möte äger rum den 14 september. 
 
10137 Utvärdering av mötet 
  
 Bra, lite olika åsikter men det får man ha. Lite väl långa diskussioner om vissa saker, 

men saker behöver ventileras. Skönt att ha någonstans att prata om det som inte känns 



5 
 

så roligt. Lite långa diskussioner i frågor som inte var helt relevanta. Hänvisar till 
föregående talare, kunde inte sagt det lugnare & finare själv ☺. Lite ringrostigt efter 
sommarlovet. Bra, behöver träffas efter sommaren och ventilera saker. Tycker likadant, 
lite ringrostigt. Bra, lite svåra frågor att diskutera. Bra, många punkter. Bra att det 
pratas och inte bara behöver läsa in sig på mailen. Har fortfarande för lite bakgrund i 
vissa frågor. Bra, lite livliga diskussioner i vissa situationer. Långt möte med många 
punkter, inte riktig koll historiemässigt ännu och hur man ska bemöta vissa saker. 
Tycker inte om långa möten, kanske pratar vi på för mycket. Vi bör sätta av tid på 
dagordningen om någon punkt behöver diskuteras mer ingående.  

 
10138 Avslutning 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat 22:05.  
  

Tumba 2010-08-17 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg   Mischa Johansson 
 Sekreterare   Ordförande    Justerare 


