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Tid Onsdagen den 11 september 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 (från punkt 19116 d)) 
Marcus Ribbing, Ledamot 
Carol Blythe, Ledamot 
Ulf Gunninger, 2:a suppleant 
Åsa Edell, 3:e suppleant 
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad  

  
Frånvarande Lotta Gill, Ordförande  

Siw Andersson, Ledamot 
Kickan Sjözing, 1:a suppleant 
Mischa Johansson, 4:e suppleant 
Linnea Widstrand, BRUSS ledamot 
Matilda Davidsson, BRUSS suppleant 
 

19111 Mötets öppnande 

Vice Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00 

19112 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes, med ändringen att vi lägger till en punkt efter rapporterna 

gällande fälttävlanshinder. 

19113 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att utse Marcus Ribbing till justeringsperson.  

19114 Föregående protokoll 

Förklarades justerat och lades till handlingarna.  

19115 Skrivelser 

a) Det har inkommit 1 st skrivelse med förfrågan om att delta på Sillviks julmarknad som 

anordnas av Sillviks vänner. Styrelsen gav verksamheten i uppdrag via mejl att kolla 

om uppdraget skulle kunna rymmas tidsmässigt. 

Verksamheten har gjort bedömningen att vi inte har möjlighet att närvara på detta. 

19116 Rapporter 

a) TK 

Höstdressyren är på gång lördag och söndag 5-6/10.  

Linda är tävlingsledare på lördag och Berit på söndagen. Därefter kommer ”Hösthop-

pet” den 2 och 3/11. 
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b) BRUS 

Det händer en del roliga saker titt som tätt, nu är skötarkurs på gång under hösten, 

och planering för fler aktiviteter pågår för fullt. 

c) Verksamhetsrapport 
Willemijn Kloos har varit på Skrävsta och har gått med på alla instruktörers lektioner, 
som fortbildning för instruktörerna. Hon har därefter kommit med feedback till var 
och en av dem. Så jobbar de vidare utefter det. På kurserna har vi 99% fyllnadsgrad. 
Vi kommer eventuellt att samarbeta med en särskola i Fittja eftersom Tumba gymna-
sium tyvärr lagt ned sin ridprofil. 
På anläggningen har insådd skett av Korshagen, Stockhaus samt den nya marken som 
vi bytte med kommunen. Det blev ingen plöjning då Hamra nu ansåg att det ej skulle 
behövas, utan det blev insått utan plöjning före. Hoppbanan lät vi vara denna gången 
då de tyckte det såg ut som det kom upp väldigt bra underifrån. På söndag den 15/9 
kommer terrängmomentet i Terrängcupen gå av stapeln. Verksamheten har planerat 
för en städ/arbetsdag lördag den 28/9. Botkyrka direkt har varit och intervjuat Linda 
om upprustningen som utförs på Skrävsta med bland annat boxbyggnationen till 
samtliga ridskolehästar. 
Linda berättade även en del om kommunens alla arbeten som genomförts, pågår och 
som ska igång. 

d) Ekonomi 

Balansen ser bra ut. Resultatet ser bra ut. 

e) Verkställande utskott (VU)  

Inget att rapportera. 

f) Personalutskott (PU)  

Inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  

Lotta har haft möte med Ebba Östlin. Det var ett mycket bra och givande möte. 

De önskar komma på besök till Skrävsta för att på plats se och förstå den problematik 

vi har med olika byggnader och med en ytterligare minskning av antal medlemsupp-

stallade.  

h) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen  

Inget att rapportera. Gruppen bestämmer efter dagens möte ett par tillfällen. 

i) Inträffade olyckor eller tillbud  

Inget att rapportera. 

19117 Ska vi sälja några mobila * fälttävlanshinder 

Förslag har inkommit om vi ska sälja några av de flyttbara hindren som används i  

enstjärnig fälttävlansklass. Detta för att de inte bara ska stå och bli dåliga och de kan inte 

användas i de lägre klasserna. Styrelsen beslutar att ge verksamheten uppdrag att sälja de 

som vi inte har behov av.  

19118 Beslut om att investera i nya tak på gula stugorna 

15000:- kommer det att kosta, styrelsen beslutar att vi byter taken på de gula stugorna. 
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19119 Önskemål att göra uttag från ungdomsfonden till starter i ponnycupen och  

Stockholmscupen 

Styrelsen beslutar att bifalla önskemålet 300:-/deltagare. 

19120 Verksamheten tänker att göra i ordning med fler uthyrningsskåp i smedjan 

Styrelsen beslutar att bifalla önskemålet att köpa in fler skåp för skötare och för övrig 

uthyrning. 

19121 Information från Policy-projektgruppen   

Policygruppen har bokat in ett möte på lördag för att fortsätta arbetet med policies. 

19122 Beslut om tillsättning av TK  

Styrelsen beslutar att utse Siw Andersson till sammankallande i TK.   

Policy P002 behöver skrivas om så att det framgår tydligt vad styrelsens uppdrag är i 

samband med TK-tillsättningen. Policygruppen reviderar. 

Vi behöver hitta någon som kan bistå i fälttävlanshinderbyggnation.  

19123 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

19124 Utvärdering av mötet 

19125 Nästa möte 

Onsdag 9 oktober klockan 19:00. 

19126 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet 20:40. 

 

Skrävsta 2019-09-11 

 

Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson Marcus Ribbing 
Sekreterare Vice Ordförande Justeringsperson 

 

  


