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Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-03-16 

 
Närvarande:  Christer Lindberg 

Sonny Hellberg 
Mischa Johansson 

 Anna-Lena Hagel 
Werner Röhrl 
Ann Strandqvist 
Britt-Marie Blohmé 
Karin Birkehammar 
Andreas Örhalmi 
Josefine Ronquist, BRUS 
Josefin Linder, BRUS, punkt 10062 
Camilla Eriksson, BRUS, punkt 10062 
Sanna Andersson, TK, adjungerad 
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad 
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad 

  
Frånvarande: Mats Andersson 

Kerstin Karlsson  
 
10058 Mötets öppnande 

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

10059 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes.  
 

10060 Val av justerare för dagens mötesprotokoll 
 Karin valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
10061 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. Beslutades att de två 

nyutsedda utskotten (IT-utskottet och Säkerhetsutskottet) tar fram uppdragsbeskriv-
ningsförslag och lägger fram till styrelsen. Ansv. IT-utskottet och Säkerhetsutskottet 

 
10062 Besök från BRUS  
 Josefine Ronquist, Camilla Eriksson och Josefin Linder representerade BRUS på da-

gens möte och hälsades varmt välkomna.  
 
 Josefine började med att presentera BRUS verksamhet. De har främst aktiviteter i form 

av kurser, lekar och utbildningar för att underhålla barnen samt försöker även hitta ak-
tiviteter till de något äldre ungdomar, men det är svårt att spänna över åldrarna 0-26 år 
vilket är åldersintervallet för BRUS. Det är roligt att utveckla barnen, t ex i form av 
skötarkurser. Det svåraste är själva styrelsearbete med de förberedelser och det ansvar 
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som det innebär. De har nu försökt att styra upp ansvaret så att det ligger fördelat över 
hela styrelsen och inte bara på 3-4 stycken. De är tacksamma över det stöd de har fått 
av Linda Holmqvist vad gäller ekonomin. Det som barnen tycker är roligast är över-
nattningar. Camilla Eriksson och Kelly Ståhl gick ULK i helgen. BRUS fixar lucia-
showen helt och hjälper fritidsgården med Maj-showen. Styrelsen tackade för BRUS-
besöket och önskade dem Lycka Till med sina fina aktiviteter.  

 
10063 Skrivelser 
   
 Mail från Sonia Rossi ang. andrahandsuthyrning av box 
 Frågan bordlades till nästkommande möte då inte alla styrelsemedlemmar hade fått 

skrivelsen i förväg och vi behöver läsa på vad som står i boxkontrakten.    
 
 Städning av Botkyrka 2010-03-16 
 Inget av intresse för BRS.  
  

Platserbjudande avseende kommunjobb för ungdomar 
Linda har skickat in anmälan om att BRS är positiva till att ta emot sommararbetare. 
Anmälan sker till Botkyrka kommun där man anger att man vill jobba på BRS.  
 
Utgående skrivelse 
Sonny har skickat ett brev till Ronald Berg på Botkyrka kommun, innehållande för-
frågan om när besiktning av anläggningen kommer att ske.  
 

10064 Rapporter   
 
TK:  
Sanna rapporterade:  
- I helgen som var har hopptävlingar ägt rum.  
- På senaste TK-mötet pratades det mest om tävlingarna. Hoppning på vallen i maj – 

det som måste göras är en översyn av vallen och hur det ser ut under all snön.  
- Påskdressyr 4-5 april. Anmälningsantalet såg bra. TF Häst och Fritid har tagit kon-

takt och vill sälja igen. De lämnar ett hederspris till varje klass. Alla anmälningar 
ligger ute i tävlingsdatabasen.  

- Fina dressyren 19-20/6 (final i allsvenskan div. 2): stort tapp på tävlande förgående 
år pga stora regnmängder. Möjlighet att flytta in tävlingarna behövs vid regn. 
Fälttävlan 29 augusti. TD är utsedd: Christian Persson. Ansvarsfördelning mellan 
ridskolan och TK ska klargöras.   

- Vikten av rabatterad startavgift trycktes på.  
- Nästa TK-möte äger rum den 21/4.   
- Hopptävling i helgen: 250 starter/dag som max vilket resulterade i att vi hade 250-

300 på kö.  
- Överdomarrapport: avspärrning med skyltar 4+. Hoppbanan: bra underlag. 5:a på 

effektivitet, servering, toaletter, läktare, banskisser. Framridning: 2. Parkeringen 
fick dåligt betyg pga att den låg långt bort. Parkeringslogistiken fungerade väldigt 
bra. Armaturen i logen bör förbättras (för mörkt). Nya regler för bakbensskydd – 
kontroll gjordes i 1.20-klassen. Några stycken hade felaktiga skydd och de fick in-
formation av vad som gällde. Bra belysning i ridhuset! Checklistan hade fyllts i före 
tävlingarna och det var bra. Publikreaktioner över lag positiva. Beräknat resultat 
plus 32 000: -.  
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- Britt-Marie informerade om att det behöver vara en person som är dedikerad till att 
serva funktionärerna, då detta brast på söndagen. TK tar åt sig detta.   

 
BRUS:  
• Se punkt 10062.  
 
Verksamhetsrapport:     
Linda rapporterade:  
• LOK-stödet är godkänt idag, Elin har gjort ett hästjobb med närvaron – vi fick 

 99 064 kr.  
• HF-donen i ett antal armaturer i stora ridhuset är utbytta för 13 000: - 
• Ridhusbotten på stora ridhuset är tillfixad.  
• Lilla ridhusets armaturer står nu på tur att ses över. 
• Häst- och ponnyläget ser bra ut, endast två som står.  
• Personalläget: Elin Hellström kommer att flytta tillbaka till Norrland. Helena 

Johansson kommer att jobba 33 timmar/vecka och ha 10 lektioner/vecka fram till 
sommaren. Förhoppningsvis kommer Sofia tillbaka till dess. Ann-Sofie Andersson 
kommer att gå in några timmar istället för Linda Englund som skadat sin arm. 
Monika Karlsson kommer att gå in i en lönebidragsanställning på ett år.  

• Stora ridhusets värme: fr. o m våren -09 till 20 januari -10 är elförbrukningen  
21 900 kWh.  

• Försöker med löstorv igen, fr. o m onsdag nästa vecka återgås det till 3 små kär-
ror/vecka.  
 

IT-utskott 
• Inkommer med förslag till uppdragsbeskrivning.  
Säkerhetsutskott 
• Inkommer med förslag till uppdragsbeskrivning. Ett möte inplanerat samt invente-

ring har gjorts över lämpliga och möjliga frågor att arbeta med.  
 

Övriga rapporter 
Önskemål från Sanna/TK om att TK kommer på besök i juni istället för i augusti. 
Anna-Lena ändrar på listan. Ansv. Anna-Lena H  
 

10065 Ekonomi 
Linda har skickat ut februaris kostnadsuppföljning. Glenn hamnade på Strömsholm 
därav har posten veterinärkostnader dragit iväg. Även torvkostnaden har dragit iväg.  

  
10066 BRS representant på distriktets årsmöte lördag 27 mars  
 Christer undrar om någon känner sig manad att representera BRS på årsmötet, negativt 

resultat då ingen hade möjlighet att delta.  
 
10067 Arbete och ersättning  
 Frågan är komplex och tid behöver avsättas på ett kommande möte eller en särskild 

sittning för att jobba fram ett förslag som är riktigt och fungerar.   
 

Rabatt på anmälningsavgiften 
 Sonny har föreslagit att rabatten på anmälningsavgiften och milersättning för ryttare i 

SM-klass tas bort. Beslutades att milersättningen för ryttare i SM-klassen tas bort. Frå-
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gan om rabatten på anmälningsavgiften kvarstår efter synpunkter från TK och några av 
styrelseledamöterna.  

 
 Sonny föreslog att han, såsom tidigare, jobbar vidare med de nästkommande stegen och 

så håller vi mailkontakt framåt. Full förståelse för att det är krångligt. Ansv. Sonny H  
 
10068 Nöjesparken 
 Sonny informerade om att han mailat till Sture Parkler för att få veta vad som händer 

nu. Svar har inkommit från Sture Parkler där han ber att få återkomma när han är till-
baka från semestern då han inte satt sig in i frågeställningen från det tidigare mötet.  

 
 Enligt Mitt i Botkyrka är detaljplanen är försenad.  
   
10069 Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.  
 
10070        Övriga frågor 
 Werner har fått en film som ska tittas på innan mötet ”Utmärkt förening” sker.  
 
 Linda ställde frågan om en konferens för att personal/styrelse ska träffas. Linda och 

Bettan tar fram ett förslag till program och återkommer till styrelsen. Ansv. Bettan och 
Linda  

  
10071 Nästa möte 
 Nästa möte äger rum den 13/4 19.00.  
 
10072 Utvärdering av mötet 
 Alldeles för sent, Christer gjorde sitt bästa för att avbryta. Lite långdragna diskussioner. 

Diskussioner behövs, så mycket över tiden är vi väl inte. Många diskussionspunkter 
som tar tid vilket måste accepteras, bättre förberedd. Bra, men lite mer beslut önskas. 
Lite långdraget, men bra. Ansvarsfördelning bra. Bra möte, behövs lite prat för att 
kunna sätta sig in i saker – framför allt som nybörjare. Skönt att lyssna in mig, nyttigt 
eftersom jag är nybörjare. Olika delar ska samverka – bra att prata om saker för att 
kunna jämka. Bra! Det tar tid att sätta sig in i frågor och det är OK. Mötet var bra med 
diskussioner.    

 
10073 Avslutning 
 Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:45. 
  

Tumba 2010-03-16 
 
 

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

Anna-Lena Hagel  Christer Lindberg   Karin Birkehammer 
 Sekreterare   Ordförande    Justerare 


