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Tid Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 19.00–21.00 
  

Plats Vita Villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Kerstin Karlsson, Vice ordförande 

Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare 
Bettina Krausbauer, Ledamot, sammankallande TK 
Marcus Ribbing, Ledamot 
Carol Blythe, Ledamot  
Kickan Sjözing, 1:a suppleant, meddelat sen ankomst 
Ulf Gunninger, 2:a suppleant 
Åsa Edell, 3:e suppleant 
Linnea Widstrand, BRUS-suppleant 
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad  

  
Frånvarande Lotta Gill, Ordförande 

Siw Andersson, Ledamot 
Mischa Johansson, 4:e suppleant 
 

19055 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00 

19056 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes 

19057 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att utse Carol Blythe till justeringsperson  

19058 Föregående protokoll 

Förklarades justerat och lades till handlingarna med tillägg att punkten under VU om en-

skilda möten med de som inte erbjudits boxplats, ej togs upp i åtgärdslistan. Hanteras 

som beslutspunkt på dagens möte.  

19059 Skrivelser 

a) Förfrågan om att delta på ”Vi är Botkyrka” i år igen. BRUSS bestämde i måndags att 

de kommer delta med käpphästar. Ridskolan ställer upp med ponnyridning inkl. per-

sonal. 

19060 Rapporter 

a) TK 

Påskdressyren har gått av stapeln. Planering för vårens fälttävlan pågår, likaså förbe-
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redelser för vallendressyren samt det framflyttade marshoppet, med att leta sponso-

rer. Bettina önskar bli avbytt som sammankallande i TK, samt kommer det sannolikt 

att bli ytterligare förändringar. Vi behöver börja jobba fram ett urval till ett ”nytt TK”. 

Linda H sammankallar till ett möte. 

b) BRUS 

Möte i måndags, den 8/5. Det är 3 ledamöter som har hoppat av och det planeras 

därför för ett extra allmänt möte med fyllnadsval efter sommaren. Miniungdomssekt-

ion finns som förslag med mentorer från ”stora” BRUSS. De ska kolla med lite andra 

föreningar som har ett sådant upplägg.  

En clinic planerad med exteriörbedömning teoretiskt och praktiskt i ridhuset. Alla är  

välkomna, medlemmar går gratis, icke medlemmar får betala 100 kr. 

Påskövernattningen har varit, den var lyckad. Påskäggsjakten var välbesökt, skötar-

kurs börjar på söndag. Käpphästtävling, höjdhopp med käpphäst och utan käpphäst 

har genomförts. 

c) Verksamhetsrapport 
Hästläget är bra, Chivas är på gång in i verksamheten igen, Calypso fick åka till veteri-
när på långfredagen, för att plocka bort benbitar. Bounty har börjat gå lektioner. Lady 
går vissa lektioner, Maja har kommit in bra i verksamheten och Queen har gått en-
staka lektioner. Marwin ska stötvågbehandlas igen, men han ska vara så bra så han 
kan gå ut på bete. 
Salems kommun kommer med nyanlända i början på juni för en stalldag. 
Sprinkler är uppsatta på utebanan. 
Möte på fredag med projektledaren från kommunen igen, det är full fart på byggnat-
ionen med värme och ventilation i ridhuset. Besöksgruppen från Svenska ridsportför-
bundet kommer på besök. Förprövningen är klar. Planeringen är i full gång för om-
byggnationen. Till hösten kommer vi köra en terrängcup och en dressyrcup som upp-
följning till vårens Guldcup. 
Det har inkommit, några intresseansökningar för boxar. De kom in lite sent inför 
detta styrelsemöte, så förslaget är att vi tar ett beslut per capsulum efter att verk-
samheten skrivit ihop rekommendation på dem som inkommit. Verksamheten har ett 
behov av hövagn med våg och ny vattenvagn för att vattna hästar i hagarna.  

d) Ekonomi 

Fakturorna har gått ut. Resultat mot budget ser bra ut, personalkostnaderna sticker 

ut lite, beror på semesterersättningen ligger med. Budget koll till nästa möte 

e) Verkställande utskott (VU)  

Inget att rapportera 

f) Personalutskott (PU)  

Inget att rapportera 

g) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp)  

Ulf och Kerstin har inkommit med ett förslag ansvarspersoner för BRS hemsida och 

BRS Facebook som vi diskuterar igenom, de återkommer med policyförslag till nästa 

styrelsemöte. 



3 
 

h) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp)  

Lotta har inbokat möte med Kommunstyrelsens ordförande nästa vecka.  

Linda och Kerstin träffar projektledaren kontinuerligt. Linda kollar hur det ser ut med 

deras budget. 

i) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen  

Inget att rapportera 

j) Inträffade olyckor eller tillbud 

Inget att rapportera  

19061 Marcus informerar från lite minglande under lagträning för Ponnyallsvenskan 

Marcus har fått lite feedback, från de som har egen häst/ponny, står uppstallad någon 

annanstans eller inte rider på ridskolan. De vill ha lite mer tydlighet att man är hjärtligt 

välkommen på alla föreningens olika tillställningar, träningstävlingar o.dyl.  

19062 Information om ideella timmar för uppstallade, ridskoleelever och licensryttare 

Denna punkt flyttas till augustimötet, då tittar vi över hur det ser ut gällande detta. 

19063 Information från Policy-projektgruppen 

Bokar tid för nytt möte efter detta styrelsemöte 

19064 Information gällande underhåll av anläggningen m.m. 

Christer informerar om hur han tänker sig att denna grupp ska jobba och kallar ihop till 

möte med involverade. 

19065 Rapport gällande åtkomst till ”Teams”  

Alla har kollat så man har åtkomst till teams före styrelsemötet och återrapporterar status 

under denna punkt. En del har tillgång, en del har fått inbjudan till skräpposten, en del har 

då dessutom hunnit få det raderat. Uppföljning av detta på nästa styrelsemöte 

19066 Diskussion gällande efterlevnad av värdegrunderna, ideella timmarna 

Denna punkten skjuts till nästa styrelsemöte 

19067 Konsult för fortsatt arbete med BRS organisation m.m. 

Styrelsen beslutar att vi lägger en gräns på 10000: - för att kunna använda Lillemor Fren-

kel vid behov. 

19068 Beslut om ändring av policy 707 

Styrelsen beslutar att ändra ovanstående policy enligt policygruppens förslag. Ny policy 

görs för Ledarutbildning. 

19069 Diskussion gällande policy för anläggningens öppettider 

Vi skjuter denna framåt till när vi vet hur det kommer fungera, med alla larm, dörrar mm. 

19070 Diskussion gällande beslutstablån verksamhet/ideella samt olika arbetsgrupper 

Christer har tillsammans med Bettina tagit fram en ”Beslutstablå”, som Christer, Linda H 
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och Siw kollat igenom för ytterligare synpunkter, tankar och idéer. Den är tänkt att han-

tera en del viktiga ansvarsbitar mellan uppstallade, TK, verksamheten, cafeteriagruppen 

och övriga medlemmar. Vi tar ytterligare en genomgång av den nästa styrelsemöte. 

19071 Önskemål från en som ej erbjudits boxplats att få enskilt samtal med styrelsen. 

Styrelsen beslutade tidigare, efter inrådan från jurist, att inte ange enskilda motiveringar 

eller genomföra ett gruppmöte. Vi fick senare en förfrågan om enskilt samtal med styrel-

sen vilket styrelsen beslutat bifalla för den som så önskar. Vi kommer dock inte att disku-

tera någon motivering till avslag. 

19072 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

19073 Utvärdering av mötet 

19074 Nästa möte 

Onsdag 12 juni klockan 19:00 

19075 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet 21:50  

 

Skrävsta 2019-05-08 

 

 

Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson Carol Blythe 
Sekreterare Vice Ordförande Justeringsperson 

 

  


