
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdag 9 juni 2020 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande (deltog t.o.m. punkt 20055) 
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Marcus Ribbing, Ledamot (deltar via Teams) 
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant (deltar via Teams) 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  

Linnea Widstrand, BRUS-ledamot  
 

20049 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19: 06 

20050 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

20051 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Marcus Ribbing till justeringsperson.  

20052 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

20053 Skrivelser 
a) Från kommunen har en skrivelse angående tillfällig hyresrabatt för den som lidit skada 
p.g.a. covid 19 inkommit. Då vi ej kan påvisa att BRS lidit någon skada inom de krav som 
kommunen anser behöver vara uppfyllda för att ta del av denna hyresrabatt, så anser 
styrelse och verksamhetschef att detta i nuläget ej berör BRS. Se vidare under 
ekonomipunkten. 

  



20054 Rapporter 

a) TK 
Siv rapporterade från TK mötet den 16 maj. 

P.g.a. covid 19 har följande tävlingar ställts in: 16/5, 21/5 samt höstens fälttävlan.  

Eventuellt kan den inställda fälttävlan ersättas av en dressyrtävling. Förslag finns om att 
ansöka om två fälttävlans tävlingar under 2021. 

Den 6 september kommer en” Pay and ride” anordnas. 

Styrelsen föreslås att besluta om att reducera de ideella timmarna med anledning av 
covid 19. 

Siw kommer att presentera ett förslag till tävlingsplan vid styrelsemötet i augusti. 

b) BRUS 
Medlemmarna håller fortsatt kontakt via sociala medier. Inga fall av mobbing har 
förekommit. 

c) Verksamhetsrapport 
Queen och Chick Flick är igångsatta och deltar i verksamheten. Aida, Vaniljen och Falcon 
är halta. Melody har tyvärr tagits bort då hon hade en skada som inte gick att reparera. 

Ponnyer har kommit lösa från beteshagen. Ingen annan skada inträffade än att grinden 
blev trasig, nu reparerad. 

Ponnygruppen på lördagar kl. 12.00 kommer flyttas till en annan dag och tid. 
Privathästgruppen i dressyr kommer eventuellt komma igång varannan vecka från i höst. 

Kraftfoderkostnaden kommer att öka p.g.a. att det inte går att få tag i havre till silo därför 
funderar vi på att gå över helt på kraft. 

Personalen har fått lägga mycket tid och kraft på stängsling av beteshagar. En ny 
beteshage iordningställs vid Asptuna och även en ny hage vid vallen.  

Kommunens projekt fortsätter. Sjukstallet får ny inredning i vecka 29. Målning av stora 
ridhuset är påbörjad. Dräneringen av rasthagarna fortgår. Smedjans fasad ska putsas. Vita 
Villan har fått en stor altan och en handikappramp. 

Guldcupen 
BRS vann semifinalen i ponnycupen i hoppning. Final i väntar i september. 

d) Ekonomi 
Innan styrelsemötet gjorde Linda en noggrann genomgång av det ekonomiska läget för 
dem som var intresserade. 

Resultatet ser bra ut. Styrelsen noterar att Linda tillsammans med personalen har arbetat 
hårt för att hitta goda lösningar som har motverkat effekterna av covid 19 och de 
boxplatser som sas upp i samband med kommunens ombyggnation och vill gärna ge en 
eloge till samtliga medarbetare för deras arbete hittills i år. 

Eventuellt behöver vi göra en revidering av budgeten i augusti, men hittills ser allt bra ut. 

Linda har haft ett introduktionsmöte med den nya auktoriserade revisorn (Angelica 
Stööp) för att hon ska få tid att sätta sig in i verksamheten. 

e) Verkställande utskott (VU)  
Rapport från VU’s möte angående fördelning av boxkontrakt. 



VU beslutade att Annica Gleisner får kontrakt på en ponnybox och Lena Niklasson får 
kontrakt på en hästbox.  

Styrelsen biföll beslutet. 

f) Personalutskott (PU)  
Grattis till Sabina som har fått en son. 

g) Kommunrelationer  
Vid kontakt med kommunen angående de fynd som gjorts i samband med 
dräneringsarbetet i rasthagarna visar det sig att inga arkeologiska utgrävningar behöver 
göras.  

Kerstin och Linda tar kontakt med kommunen innan semestrarna. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Under en ponnylektion på utevolten blev ponnyerna skrämda när grannen använde en 
borrmaskin. Alla elever utom två ramlade av. Ingen blev skadad. 

Ett tillbud inträffade när en vuxengrupp satt upp på stallplanen och en häst blev rädd. 
Ryttaren ramlade av och hästen skenade med sadeln som inte var fastspänd ordentligt, 
hängande under magen. Varken ryttare eller häst skadades. 

En elev har under en hopplektion ramlat av och brutit foten. 

20055 Beslut om policyer 
Linda och Kerstin kollar om det går att lyfta ut de policyer som rör personalfrågor och 
samla dem i någon form av arbetsplan för personalen. 

20056 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20057 Utvärdering av mötet 

20058 Beslut om att reducera antalet ideella timmar.  
Styrelsen beslutade att med anledning av pandemin reducera de ideella timmarna för 
boxkontrakt från 40h till 30h och för tävlingslicensinnehavare tas 50% av tiden bort. 

20059 Nästa möte 
Onsdag den 19 augusti 2020 

20060 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet 19.54 

 

Skrävsta 2020-06-09 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Marcus Ribbing  
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 


