
 
 
Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-01-18 

 
Närvarande:  Christer Lindberg 
 Sonny Hellberg 

Mischa Johansson 
Werner Röhrl 

 Anna-Lena Hagel 
Karin Birkehammar 
Ann Strandqvist 
Sanna Andersson, adjungerad TK 
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 
Linda Englund, stallchef, adjungerad 

     Mats Andersson 
      Kerstin Karlsson 
              
Frånvarande    Andreas Örhalmi 

Britt-Marie Blohmé 
Elisabeth Braun Ramnitz, chefsinstruktör, adjungerad  

   Josefine Ronquist, BRUS 
 
10206 Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Linda Englund adjungerades till 
mötet.  
 

10207 Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes. Punkt 10214 ströks då inga punkter fanns att ta upp under 
denna punkt.   
  

10208 Val av justerare för dagens mötesprotokoll
Kerstin valdes till justerare av dagens protokoll.  

   
10209 Föregående protokoll
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.   
 
10210     Skrivelser  
  
 Förslag till avtal med kommunen avseende fritidsgården 
 Avtalsförslaget är uppräknat med 2,5 %, vilket innebär en summa på 420 000 för 2011. 

Summan innehåller temabidrag samt föreningsbidrag. Utbetalningarna sker fyra gånger 
per år efter att vi lämnat in redovisning. Redovisas terminsvis eller vid personligt möte 
med kultur- och fritidsnämnden, Botkyrka kommun. Styrelsen beslutade att godkänna 
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avtalsförslaget efter det att Kerstin Karlsson ringt kommunen och kontrollerat att detta 
bidrag är det vi ska ha och att vi inte berörs av nya bidragssystemet. Ansv. Kerstin K  
 
Remiss från SvRF ang. centralisering eller decentralisering av distriktsverksamheten 
Beslutades att Christer och Mats får i uppdrag att titta extra på detta och ta fram ett 
förslag till remissvar. Ansv. Mats A/Christer L  
 

 Information från Botkyrka kommun avseende ansökningsförfarandet och reglementet 
för nya bidragssystemet  

 Kerstin Karlsson ringer upp kommunen och efterhör om vi berörs av detta bidrag eller 
enbart av ovanstående ”tema- och föreningsbidrag”. Ansv. Kerstin K 

 
10211 Rapporter   

 
TK 
Sanna rapporterade:     
• 28 st anmälda till den externa dressyrtävlingen den 6/2.  
• Ett bra möte genomfördes i söndags där TK, Mischa från styrelsen och Anna Rydén 

från valberedningen deltog. Nytt uppföljningsmöte är bokat till den 30/1.   
• First class membercheck samt Tränings- och tävlingsbidrag, förslag på upplägg från 

TK: Tävlings- och träningsbidrag á 13,50 per poäng + FCM-check á 70:-/check 
(max 8 st), Slutsumman på utdelningen ligger på drygt 15 000:-. Styrelsen 
beslutade att godkänna förslaget.  

 
BRUS 
Ingen från BRUS var närvarande, skriftlig kort rapport har inkommit från Britt-Marie.  
BRUS har en ny ordförande; Sofie Väisänen.  
BRUS har även haft en mycket lyckad årsmötesfest.   
                                                           
Verksamhetsrapport     
Linda rapporterade:  
• Personalläget är stabilt.   
• Allsvenskelag eftersöks.  
• Cuperna går jättebra, fler finalplatser att hoppas på, 
• Lite problem med det nya administrativa systemet. 
• Ridskolestallet har skottats på vår bekostnad.  
• Granskningen av LOK gav 120 000 in, 2009 gav 99 000 kr.  
• Pärla är ute på annons.  
• Daytona och Sheila ska tillbaka till veterinär. 
• Baron är till salu. 
• Falken och Cyprus är halta.  
• Anslag för sommarridlägren kommer upp på torsdag. 
• Julkurserna gick bra. 
• Nybörjargrupper häst och ponny har startats upp nu på vårterminen.    
• 2 ponnyer kommer att stå på logen i 2 månader, de kommer från Tallviken.  
• Sjöängen är sått med höstvete (!?). Kontroll med kommunen måste göras eftersom 

Hamra inte är medvetna om vårt avtal med kommunen. Sonny tar kontakt med 
kommunen. Ansv. Sonny H 

• Privathästägarmöte äger rum den 29/1 kl. 13.00.  
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IT-utskott 
• Arbete pågår med att köra in nya systemet.  
Säkerhetsutskott 
• Möte i morgon då 2011 ska planläggas och vilka åtgärder som behöver göras 

identifieras.    
 
10212 Ekonomi

Linda informerade om att revisorerna kommer på fredag, dagens preliminära resultat 
visar plus 494 000 kr. I detta resultat finns avsättning för hyran.  
 

10213        Nöjesparken
 Kommunens detaljplan   
 Beslutades att Sonny får i uppdrag att fritt slutföra vårt svar till kommunen avseende 

den detaljplan som nu föreligger. Ansv. Sonny H  
 
10214     Utgår.   
 
10215 Årsmötet  
  
 Beslut idag:  
 
 Punkter på årsmötets dagordning - beslutades idag att:  

 
1) tillfråga Torgny Wännström om han kan ta ordförandeskapet på årsmötet 
2) anmäla Anna-Lena Hagel som styrelsens val av sekreterare 
12) föreslå årsmötet oförändrat antal styrelseledamöter.  
20) Linda kollar upp med distriktet hur planerna på eventuell höjning av medlemsavgift 
till SvRF för 2012 ser ut. Ansv. Linda H  
21a) föreslå årsmötet ett uttag av 50 öre per lektion till Ungdomsfonden för 2011 
21b) Inga propositioner finns från styrelsens sida 

    
   Övrigt  
   Christer ansvarar för blomsterbeställningar. Ansv. Christer L  

Linda H tillfrågar cafeteriaansvariga om de kan ansvara för fikat på årsmötet. Ansv. 
Linda H 
Linda drar ut ett medlemsregister att användas till avprickningslista. Ansv. Linda H 

 
                             

Förslaget till verksamhetsplan är utskickat av Christer och gicks igenom på dagens 
möte. Ytterligare åsikter mailas till Christer. Ansv. alla + Christer L    

 
10216 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor.  
 
10217 Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1. 
 
10218                 Nästa möte
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 Nästa möte äger rum den 1 februari och årsmötet äger rum den 19 februari 2011.  
 
10219 Utvärdering av mötet 
 Utvärdering gjordes.  
 
10220 Avslutning 
 Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 21.30.   
  

Tumba 2011-01-18 
 
 
 
 ………………………..       ……………………….. ……………………… 

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg    Kerstin Karlsson  
 Sekreterare   Ordförande   Justerare 


