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Tid Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 19.00–21.00 
  

Plats Vita villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Lotta Gill, ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande 
Christer Silver Holmberg, sekreterare 
Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK 
Torgny Wännström, ledamot 
Kickan Sjözing, ledamot 
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 
Dordi Falk-Tegelström, 2:a suppleant 
Anders Linder, 3:e suppleant 
Ulf Gunninger, 4:e suppleant 
Mischa Johansson, 5:e suppleant  
Hanna Johansson, BRUS-suppleant  
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Gunilla Jonsson, ledamot 
 Siw Andersson, 1:a suppleant 
  
  
  

18067 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:05 

18068 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes 

18069 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att utse Kickan Sjözing till justeringsperson  

18070 Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 18 juni gicks igenom och lades till handlingarna. 

18071 Skrivelser 

 a) Skyltning alt. väg genom stallområdet till fastigheten Tumba 7:1  

18072 Skyltning alt. väg genom stallområdet till fastigheten Tumba 7:1 (Beslutspunkt) 
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Önskemål från förlorande motpart i servitutstvisten att det skyltas alternativ väg genom 

stallområdet till fastigheten 7:1. Styrelsen beslutar att Kickan pratar med Tine Blomberg 

angående att skapa en skylt som hänvisar alternativväg. 

18073 Rapporter 

 a) TK 

- Rapportering från möte 9/8 mellan TK/Personal/Cafeteria/Styrelse (information) 

- Ekonomisk redovisning tävlingar (information) Ekonomin ser bra ut.  

- Vad vill BRS ha för strategi med tävlingsverksamheten (diskussionspunkt), denna fråga 

kommer vi att dryfta vidare, men naturligtvis vill vi inom styrelsen att klubben ska anordna 

tävlingar, tävlingarna som anordnas ska hålla en bra nivå. Alltså det måste finnas möjlighet 

att tävla för ”alla”, från nybörjare och uppåt. 

- Information om ”Tävlingsplanering 2019” (beslutspunkt 18074 enligt bifogat underlag)  

- Information om ”Basledarutbildning” (beslutspunkt 18075) enligt bifogat underlag)  

 b) BRUS 

Första mötet efter sommaren. Förfrågan från Stallkul om att hjälpa till med knatteridning, 12 

lördagar i höst, ställer sig positiva till det, behöver lite mer info. Helgen som kommer är det 

”Vi är Botkyrka”. Frågan kom upp om vem som anses vara juridiskt ansvarig om olyckan 

skulle vara framme. Linda H kollar upp våra försäkringar och återkommer. 

 c) Verksamhetsrapport 

Kalypso kommer hem på måndag från tandläkarbesök hos tidigare ägare i Skåne (inskrivet i 

köpeavtalet att de skulle stå för det), Bounty sparkad och är halt, Nilla ska operera 

griffelbenet, Vaniljen ska enligt plan vara igång vecka 35, Ny ponny, Lady kom idag. Bra 

fyllnadsgrad på kurserna. Blivit lättare att hålla ordning på kölistor till kurserna med nya 

xenophon. Ridlägren har gått bra. Stallet/islandshästklubben i Vretaberg har ställt frågan om 

att hyra ridhuset till 2 halvdagstävlingar, under förutsättning att det inte påverkar ridskolan 

så ställer sig styrelsen positiv till det, Linda H fortsätter att kolla på möjligheterna. Stallen 

har blivit högtryckstvättade, lilla ridhusbotten utbytt under sommaren. Uteridbanan är 

tilljämnad och staketet runt den håller på och byts ut. Foderbrist i hela landet, men Hamra 

har lovat oss tillgång till foder med en viss prishöjning dock. Personal, Camilla (ridskollärare) 

har börjat och Felicia (med lönebidrag) också. Personalen kommer ha konferens 4-6/1 

 d) Ekonomi 

Juni och Juli månaders ekonomi gicks igenom, det ser bra ut.  Allting för de Kommunala och 

statliga lok-stöden är inskickade. 

 e) Verkställande utskott (VU) 

Möte med REAL-gymnasiet har ej hunnits med, semestertider. Linda H drar vidare i detta, 

kontraktsförslaget behöver ändras i vissa punkter bl.a. 
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 f) Personalutskott (PU) 

Inget möte sedan förra gången 

 g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp) 

Har ej haft något möte sedan sist, svårt att pussla ihop tid när alla har möjlighet (framförallt 

under semestertider som det varit) 

Dordi föreslår att vi kanske skulle kunna ha ett anläggningskort säsongsvis istället för 

treminsvis, alltså "sommarhalvår" och "vinterhalvår" eller t ex 6 månader rullande. I 

dagsläget så gäller anläggningskorten terminsvis. Linda H tar fram ett förslag på hur vi skulle 

utforma det hela. 

Dordi funderar även på om vi skulle ändra om lite så att det blir som 2 lite mindre grupper, 

en för att stödja dagliga verksamheten och en för tävlingsverksamheten då naturligtvis med 

någon sammanhållande person inom bägge grupperna för att skapa synergier mellan det 

dagliga och tävlingsverksamheten. Kanske blir lättare att hitta tider som passar för möten 

om det är lite färre vars tider måste matchas ihop.  

 h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp) 

Kerstin har hållit lite koll på facebookgruppen och ibland dröjer svar på frågor som ställs och 

vi funderar på om facebookgruppen verkligen ska vara av fråga/svarkaraktär eller inte, det 

är inte alltid det hinns med att hålla koll där. 

Mischa har koll på vilka som har möjlighet/rättighet att uppdatera den vanliga hemsidan. 

Enkätsammanställningen kommer Lotta skicka ut via mail till alla i styrelsen. 

Sammanfattning/uppföljning av privatstall-workshoparna kommer göras på 

privathästägarmötet den 5/9.  

 i) Sponsorgruppen (arbetsgrupp) 

Ingen närvarande från gruppen detta möte 

 j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp) 

Kommunen har meddelat att de håller på och letar projektledare för att sätta igång med 

renoveringsprojektet, de har inte personal som hinner med att hålla i det själva.  

 k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal (pausad tillsvidare) 

 l) Strategi/framtid (arbetsgrupp) 

Lotta har kontaktat Johan Fyrberg angående hjälp med att se framåt och forma 

verksamheten, han svarade dock att han ej har tid utan hänvisar till ridsportdistriktet eller 

Stockholmsidrotten. Dordi har en kontakt som eventuellt kan hjälpa till, hon skickar 

kontaktuppgifter till Lotta.  

18074 Tävlingar under 2019 (Beslutspunkt) 
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Styrelsen beslutar bifall enligt bifogat underlag ”Tävlingsplanering 2019”, förutom 

höstfälttävlan, den skulle behöva tidigareläggas eller ställas in p.g.a. insådd under 2019. 

18075 Basledarutbildning (Beslutspunkt) 

Styrelsen beslutar att vi ska anordna basledarutbildning här hos oss. Fler inom styrelsen och 

även inom BRUS som vill/behöver genomföra den utbildningen.  

18076 Policyer (Beslutspunkt) 

Styrelsen beslutar om ändringar i P402 enligt förra mötets förslag. 

18077 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

18078 Utvärdering av mötet 

18079 Nästa möte 

13/9 19:00 

18080 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet klockan 22:00 

 

Skrävsta 2018-08-21 

 

 

Christer Silver Holmberg Lotta Gill Kickan Sjözing 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 


