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Tid Onsdagen den 6 november 2019 kl. 19.00–21.00 
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Lotta Gill, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande 
Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare 
Carol Blythe, Ledamot 
Marcus Ribbing, Ledamot 
Ulf Gunninger, 2:a suppleant 
Åsa Edell, 3:e suppleant 
Mischa Johansson, 4:e suppleant 
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad 

  
Frånvarande  

Bettina Krausbauer, Ledamot 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 
Kickan Sjözing, 1:a suppleant 
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant 
 
 

19140 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00 

19141 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes, med ändring av punkten 19147 c) från ”Beslut om ändring av 

Policy P406” till ”Beslut om ändring av Policy P409” 

19142 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att utse Carol Blythe till justeringsperson.  

19143 Föregående protokoll 

Förklarades justerat och lades till handlingarna.  

19144 Skrivelser 

Monica Widstrand har inkommit med ett erbjudande att gå igenom en sammanfattande 

del från Ridsportforum som genomfördes 19-20/10. En mycket bra idé tycker vi i styrelsen. 

Marcus får i uppdrag att kolla möjliga dagar/tider och anordna detta. 

19145 Rapporter 

a) TK 

Möte genomfört, där de närvarande bl.a. diskuterat igenom TKs arbetsordning. No-

vemberhoppet har genomförts, det var en bra tävling ur alla aspekter. Många av våra 

klubbryttare gjorde mycket bra resultat. 



2 
 

b) BRUS 

Ingen representant från BRUS närvarande 

 

c) Verksamhetsrapport 
Linda rapporterade att fyllnadsgraden i grupperna ser bra ut, alla julkurser är fulla, 
höstlovskurserna gick mycket bra. Vi har köpt in 3 nya hästar och 1 st ny ponny som 
kom till oss häromdagen. Sektor ser bra ut, fortsatt igångsättning för honom.  
Företaget Dustcontrol har donerat en industridammsugare till föreningen för att  
användas exempelvis på läktarna i ridhusen. Fälttävlansclinicen gick bra och var  
uppskattad. Lite små schemaändringar för personalen från och med den 1/11. Linda H 
och Helena har varit på seminarium/utbildning, ”Gilla jobbet”. Linda H, Linda E och  
Bettan har varit på Bosön och deltagit i ”Ridsport i fokus” för personal i ridskoleverk-
samhet, och det är ytterligare 1 tillfälle planerat där fler från vår personal ska delta.  

d) Ekonomi 

Linda har tyvärr ej hunnit med att ta fram underlag till dagens möte, men hon skickar 

så snart hon hunnit med det. (Vid renskrivning av detta protokoll så har dessa blivit  

utskickade till styrelsen) 

e) Verkställande utskott (VU)  

Inget att rapportera 

f) Personalutskott (PU)  

PU har genomfört 1 möte med genomgång av lönerevision samt behandlat inkommet 

önskemål om vidareutbildning 

g) Kommunrelationer  

Lotta och Linda har fått ett önskemål från Botkyrka kommun om möte här på plats med 

nämndordförande Robert Aslan och förvaltningsdirektör Anja Dahlstedt. De kommer 

och besöker oss den 3/12, agendan är att bygga relation och kolla läget med före-

ningen, samt titta på anläggningen. 

h) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen 

Gruppen har haft flera möten med fokus på våra stadgar, då vi behöver uppdatera 

dessa enligt Ridsportförbundets typstadgar för att uppfylla kravet på kvalitetsmärkt  

ridskola. 

i) Inträffade olyckor eller tillbud  

En elev har blivit sparkad i hagen av en ponny. Vid läkarbesök konstaterades att det 

lyckligtvis enbart uppstått mjukdelsskador. En genomgång med personal och elev/ 

förälder kring vad som hände har gjorts för att förhindra att liknande sker igen. 

19146 Information från Policygruppen 

Gruppen har haft ett arbetsmöte denna månad, och har avslutat arbetet med ett flertal  

policys som nu är redo för beslut. De jobbar vidare med kvarstående policys. 

19147 Beslut om policys 

a) Styrelsen beslutar om ändring av Policy P001 enligt policygruppens förslag. 
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b) Styrelsen beslutar om ändring av Policy P403 enligt policygruppens förslag med tillägget 

att det finns en bilaga till policyn 

c) Styrelsen beslutar återremittera Policy P409 till policygruppen för justering av innehåll 

d) Styrelsen beslutar återremittera ny Policy P509 till policygruppen för justering av innehåll 

e) Styrelsen beslutar återremittera ny Policy P510 till policygruppen för justering av innehåll  

f) Styrelsen beslutar om ändring av Policy P605 enligt policygruppens förslag 

g) Styrelsen beslutar att återremittera Policy P707 till policygruppen för justering av innehåll 

19148 Beslut om Prislistan 2020 

Styrelsen beslutar att anta den nya prislistan 

19149 Nya stadgar   

Lotta har varit i kontakt med ridsportförbundet för klargörande kring några frågetecken 

kring typstadgarna, se punkt 19145 h ovan. 

19150 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

19151 Utvärdering av mötet 

19152 Nästa möte 

Onsdag 11 december klockan 19:00. 

19153 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet 21:07 

 

Skrävsta 2019-11-06 

 

Christer Silver Holmberg Lotta Gill Carol Blythe 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 


