
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 15 september 2020 kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Marcus Ribbing, Ledamot( deltar via Teams) 
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant (deltar via Teams) 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Fredrik Lindahl, 2:a suppleant  

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 

20072 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.05 

20073 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

20074 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

20075 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20076 Skrivelser 

a) Jonna Mjörnell, ordförande i ungdomssektionen i Väsby Ridklubb vill veta hur BRS har 

hanterat frågan om foto och filmförbud. 

Linda får i uppdrag att besvara skrivelsen.  

 

20077 Rapporter 

a) TK  

Siw rapporterade. 

Hösthoppet fungerade mycket bra. 

Fälttävlan fungerade bra trots att det, framförallt i förberedelsearbetet, fattades 
funktionärer. Både från tävlande och Ridsportförbundets delegat har positiva 
kommentarer om tävlingen hörts. Inför nästa Fälttävlan behöver förberedelsearbetet och 
raggandet av funktionärer komma igång mycket tidigare. 



TK får i uppdrag att diskutera vidare kring hur förberedelsearbetet inför tävlingar kan 
förbättras. 

 Systemet med belöningscheckar diskuterades. TK fick i uppdrag att diskutera frågan 
vidare och eventuellt komma med förslag på ett annat system.  

Fler plast-skållor och säkerhets-skållor till bommarna behöver köpas in. 

Swish betalning av tävlingsavgiften har inte fungerat så bra. Betalning kommer att ske via 
TDB i fortsättningen.  

Hjälmkravet för minderåriga funktionärer har mottagits väl. 

b) BRUS 

Amanda rapporterade. 
 

Kurragömmaaktiviteten som genomförts var mycket populär.  

BRUS kommer att sköta cafeterian under Student SM.  

c) Verksamhetsrapport 
Linda rapporterade. 

I princip 100% fyllnadsgrad i ridgrupperna. 450 barn och vuxna står i kö för att få plats i en 
grupp. 

Höstaktiviteter planeras och kommer annonseras inom kort. 

Efter mycket letande av nya ridskolehästar har vi äntligen hittat och köpt in tre nya hästar 
Starfire, Vivaldi och Vermut och en ponny som heter Minnie.   

Paddy och Maggan kommer ha en fortsatt lång konvalescens. Elexia har blivit sparkad och 
behandlas med antibiotika. Bettan är behandlad. Buchara är borttagen pga en 
neurologisk skada.  

Nya sadlar är på gång, vi kommer att succesivt se till att hästarna i så stor utsträckning 
som möjligt kommer att ha en dressyr och en allround/ hoppsadel. 

Linda E är skadad och sjukskriven. Camilla har begärt tjänstledigt. Helena är tillbaka från 
sin utbildning. Timvikarier kommer att sättas in för att täcka upp frånvaron. 

d) Ekonomi 
Trots Corona är likviditeten bra. Den är fortsatt bättre än förra året vid samma tid. 
Resultatet följer budget förutom inkomstbortfallet från tävlingar och cafeteria med 
anledning av pandemin. 

e) Verkställande utskott (VU)  
 VU initierade ett styrelsebeslut per capsulam för att snabbt kunna sätta igång det 
altanbygge som verksamheten önskat. 

Styrelsen biföll verksamhetens önskemål och bygget av altanen är redan igång. 

f) Personalutskott (PU)  
PU har beslutat att bevilja Camilla tjänstledighet i 6 månader. 

g) Kommunrelationer  

Linda rapporterade från ett möte med kommunen den 27/8.  
Flera byggnader behöver fortfarande åtgärdas. Bland annat behöver stora ridhuset 
mögelsaneras. Nya dörrar på flera byggnader kommer fixas i v.40.  



Nytt möte planerat till den 30/9. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Linda E har brutit axeln under Fälttävlan.  

20078 Beslut om policyer 

Ett policymöte behöver bokas. 

20079 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

Listan gicks igenom och uppdaterades. 

20080 Beslut om förslag till tävlingsdatum 2021 (se bilaga) 

 Styrelsen beslutade att bifalla förslaget om antalet tävlingar med reservation för att vissa 
datum kan komma att förändras och om Fälttävlan läggs på våren tas hopptävlingen den 
30/5 bort.  

20081 Utvärdering av mötet 

20082 Nästa möte 
Onsdag den 14 oktober 2020 

20083 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 21.07 

 

Skrävsta 2020-09-15 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


