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Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-09-14 

 
Närvarande:  Christer Lindberg 
 Sonny Hellberg 

Anna-Lena Hagel 
Mischa Johansson 
Karin Birkehammar 
Werner Röhrl 
Britt-Marie Blohmé 

     Ann Strandqvist 
Mats Andersson 

 Andreas Örhalmi 
Sanna Andersson, TK, adjungerad (avvek vid punkt 10151) 
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 
Linda Englund, stallchef, adjungerad (avvek vid punkt 10151)  

  
Frånvarande:   Kerstin Karlsson 

Josefine Ronquist, BRUS   
 
10139 Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

10140 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes:  
  
• PU-punkten flyttas ner i dagordningen till punkt 10151.  
• Tillägg av punkt 10143b -  Policy för ungdomsfonden.  
• Punkten ”Uttag av ungdomsfonden” läggs in under punkten ”Verksamhetsrapport”.  
 

10141 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
Ann Strandqvist valdes till justerare av dagens protokoll.  

 
10142 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
10143 Besök av Fritidsgården 
 Elin Andersson, som ansvarar för Fritidsgården, hälsades välkommen. Elin 

presenterade Fritidsgårdens aktiviteter och berättade att även Mikaela hjälper till med 
aktiviteterna, bilaga 1.  

 
 50 st ungdomar deltog i Fritidsgårdens dag då bl a Non Smoking generation var här och 

pratade, dagen var mycket lyckad.  
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 Sonny lyfte idén om att ta ett större grepp och söka anslag från kommunen för t ex en 
Majshow modell större. Personalen tar med sig frågan och lyfter den i personalgruppen.  

  
10143b Policy för ungdomsfonden 
 Genomgång av de förändringar som genomförts sedan förra versionen. Förändringen 

består av att uttag görs i efterskott istället för i förskott.  Beslutades att godkänna 
policyn och Kerstin Karlsson lägger upp den i en policymall. Ansv. Kerstin Karlsson 

 
10144 Skrivelser  
   

Skrivelse ”Kommentar efter fälttävlan”från Lillean Larsson och Marina Furukvist 
Beslutades att skrivelsen besvaras av Christer L och Linda H. Christer L/Linda H 
 

10145  Rapporter   
 
TK:  
Sanna rapporterade:   
• Nästa TK-möte är på måndag.  
• Sanna har fått ett muntligt ekonomiskt resultat från Lena Niklasson; Fälttävlan visar 

ett plusresultat på 8 500 kr.  
• Genomgång av överdomarrapport från Fälttävlan den 29/8.  
• Nästa års tävlingar är nu inlagda i tävlingsdatabasen.   
 
BRUS:  
Skriftlig rapport har inkommit från Mikaela, ordförande i BRUS:  

• Den 28/8 hade vi en liten uppstartsträff med barnen, där vi grillade marshmallows 
och spelade brännboll. Vilket var uppskattat och kul!  

• I lördags hade vi fångarna på Skrefsta, dock hade vi endast sex deltagare. 
Aktiviteten krockade med en ponnycupsträning som inte gick att ha någon annan 
dag. Eftersom det redan var några som hade anmält sig, valde vi att i alla fall 
genomföra aktiviteten.  Alla deltagande hade väldigt roligt :) 

• Nästa aktivitet blir tårtbakartävling den 25/9. Plansch kommer upp i veckan.  
• Det blir lite svårt att få många deltagande på aktiviteterna då det är så mycket annat 

som det krockar med: ponnycuper, skötaraktiviteter, allsvenskor, tävlingar m.m. 
Men vi försöker att hitta datum där det inte är något.  

• Månadens plansch sitter på dörren vid spolspiltan.  
• Under fälttävlan hade även hand om uppstallningen. 
• Vi ska under kommande möte planera höstlovet. Vi har möte på söndagar klockan 

16 varje ojämn vecka.  

Verksamhetsrapport:     
Linda E rapporterade:  
• Inga stora förändringar på G, några pensioneringar och försäljning av någon häst.  
• Vi ska försöka att få till ett avtal med Hamra vad gäller foder. Målet är att på sikt 

kunna genomföra detta.  
• 98,9 % fyllnadsgrad i grupperna.  
• Ser bättre ut vad gäller hästläget.  
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• Vi har fått jättebra feed back för ridhusbotten i stora ridhuset. Eventuellt behöver 
utjämning göras igen.  

• Bevattningssystemen installerade och klara. Tyvärr läcker 2 sprinklers i lilla 
ridhuset, företaget (Waterboys) kommer och tittar på det.   

• Helt fantastisk ny hovslagare, vilket är mycket positivt.  
• Veckoscheman uppsatta i stallet, där man ska bocka av det man utfört.  
• Många praktikanter i stallet just nu, vilket skapar gott utrymme för att avsätta tid till 

annat.  
• Torven är bra, går inte åt så mycket just nu.  
• Arbetas med att strukturera upp hinderförrådet.   
• Kommunen har varit här och inspekterar stalltaken och två tak ska bytas ut till en 

kostnad av 150 000 kr/tak (tas av våra underhållspengar som är avsatta från 
kommunens sida).  
 

Försäkringar för privathästuppstallade – förtydligande!  
• Linda har varit i kontakt med Kicki Ronnedahl på Ridsportsförbundet för att få ett 

förtydligande om vad som gäller i ansvarsfrågan. Kicki R  hänvisar till den 
Ansvarsförsäkring som privathästägarna har i sin Hemförsäkring. Linda informerar 
privathästägarna om försäkringsansvaret på lämpligt sätt. Ansv. Linda E 
 

IT-utskott 
• Xenophon-systemet är beställt. Mer information kommer.  

 
Säkerhetsutskott 
• Inget nytt.   
 
Övriga rapporter 
• Inget övrigt att rapportera.  

 
Mailbeslutet ang. uttag ur Ungdomsfonden á 10 000 kr fastställdes idag.   

 
10146 Ekonomi 

Linda har skickat ut augusti månads kostnadsuppföljning. Beslutades att Linda tar fram 
en mer djupdykande kvartalsavstämning (muntlig) tills nästa möte och belyser de större 
avvikelserna.   
 

10147     SISU Utbildning 
Werner presenterade sammanställningen över vem som har anmält sig till vilken SISU-
utbildning. Han informerade vidare om vad vi nu ska genomföra Steg 2 och att en 
grupp bör bildas. Föreslogs att Werner blir sammanhållande i gruppen med Linda H 
och Karin som gruppdeltagare.   

 
10148 Nöjesparken 
 Sonny informerade om status på arbetsgruppen, där arbetet stått stilla över sommaren.  

En möteskallelse skulle kommit i september, men den har inte synts till i skrivande 
stund. Kommunen skall på detta möte ha inkommit med förslag vart verksamheten 
skulle kunna lokaliseras i framtiden.   
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 Vid sidan om detta har vi haft kontakt med de i kommunen som är ansvarig för 
markerna. Ett tilläggsavtal är nu tecknat gällande fr.o.m. 1 jan 2011 ang. Sjöängen och 
så länge vi har avtal på att stanna här på Skrefsta har vi tillgång till Sjöängen som 
betesmark, vilket är mycket positivt.  

 
10149 Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 2. 
 
10150 Övriga frågor 

Britt-Marie Blohmé informerade om att hon inte längre är med i cafégruppen.    
 

10151     PU 
Bilaga 3.     

 
10152 Nästa möte 
   
 Nästa möte äger rum den 12 oktober. V.ordf leder det mötet i ordförandes frånvaro.  
 
10153 Utvärdering av mötet 
 Trodde mötet skulle bli snabbt, vad hände? Lite längre än vanligt, men 

diskussionsmöte. Jag tyckte att det var kort med viktiga diskussioner. Det var väl bra. 
Det var väl bra kanske för att jag var lite lugnare idag och Sonny med. Bra möte med 
många som har yttrat sig och varit med i diskussionerna. Bra möte, kul att höra att 
Fritidsgården fungerar så bra. Bra möte, inte alls så långt. Det var väl bra – faktiskt. 
Bra, det känns bättre idag – konkret och vi satte bättre punkt och gick vidare. Blivit 
bättre.  

  
10154 Avslutning 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat 21:35.  
  

Tumba 2010-09-14 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg   Ann Strandqvist 
 Sekreterare   Ordförande    Justerare 


