
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 14 oktober 2020 kl.19 
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  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant (deltar via Teams) 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot (deltar t.om punkt 20089 b) 

  
Frånvarande Ulf Gunninger, 3:e suppleant  

Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 

20084 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.06 

20085 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg: 

- Rapporter (20089 b)) byter plats med Skrivelser (20088) 
- Punkten 20092 angående Ungdomsfonden lades till 

20086 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

20087 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

20089 

b) 

BRUS 

Linnea rapporterade. 

Höstens första aktivitet Stall KM har genomförts. Planering av Halloween 
aktiviteter är på gång. Styrelsen arbetar på att fler ska delta i på styrelsemötena 
nu när pandemirestriktionerna har släppt. Bra instruktionsfilmer har visats på 
nätet. Ingen Luciashow kommer att genomföras, men eventuellt kommer ett 
Luciatåg visas ”online”. 

Alla medlemmar behöver påminnas om att filmförbudet fortfarande gäller.  
 



20088 Skrivelser 
a) Skrivelse angående licensryttare  

Siw och Marcus redogjorde för innehållet i skrivelsen som i korthet handlar om att 
licensryttarna behöver uppmuntras mer som tack för att de representerar 
klubben när de deltar på tävlingar utanför BRS.  

Innehållet diskuterades och följande synpunkter framkom: 
- En ekonomisk budget behöver göras innan ett beslut kan fattas.  

- Jämförelser med andra ridklubbar behöver göras. Amanda redogjorde för hur 
Södertälje ridklubb uppmuntrar sina licensryttare. 

- Aktiviteter som skapar sammanhållning är viktiga för ryttare som har sina hästar 
i andra stall.  

- Ridskoleryttare och privathästryttare behöver mötas i gemensamma 
aktiviteter/möten.  

- Skrivelsen kan vara en grund för TK och styrelsens fortsatta arbete med frågan  

 

b) Skrivelse från Väsby ridklubb 

Linda och Linnea har svarat Jonna Mjörnell angående BRS hantering av foto och 
filmförbud. 

 

 

20089 Rapporter 

a) TK 

Oktoberdressyren gick bra. Många bra resultat noterades bland hemmaryttarna.  

Arrangerandet av ”Pay and jump” behöver ses över. Startlistorna behöver 
utformas så att ponnyer och hästar hoppar i en ordning som underlättar 
banbyggandet. 

Vid utvärderingsmötet angående Fälttävlan framkom att funktionärslistor behöver 
anslås mycket tidigare än vad som gjordes inför denna tävling. Utbildning av 
funktionärer behöver ske med bättre framförhållning. Fler funktionärer behövs i 
förberedelsearbetet. 

En arbetsgrupp (Siw, Lisa och Lena) har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 
nytt belöningssystem för det ideella arbetet. 

Arrangörsträffar för dressyr och hoppning kommer att arrangeras digitalt. 
Fälttävlansträff har ännu inte annonserats. Det är bra om David och Fredrik blir 
inbjudna till den träffen. 

Inför nästa år kommer önskemål om att få arrangera Fälttävlan på hösten  
(den 12–13/9) lämnas in till Ridsportförbundet. Hopptävlingen den 30/5 tas bort. 

Förslag om att höja startavgifterna finns. 



Budget för fälttävlan, dressyr och hoppning ska lämnas till Linda senast den 30/10.  

Funktionärer saknas till novemberhoppningen. 

c) Verksamhetsrapport 
100% fyllnadsgrad i ridgrupperna. 

Alla höstlovsaktiviteter är fullbokade. 

Linda E arbetar nu 50%. 

Mia arbetar 50%. Kajsa, Julia, Matilda och Victor anställs som timvikarier för att 
ersätta frånvaro, vilket gör att verksamheten går runt. 

Städning inför vintern pågår för fullt. 

En tujahäck har planterats vid utebanan vid stallet. 

Sand ska fyllas på i Lilla ridhuset. 

En vattenläcka har inträffat i sjukstallet. Ledningarna där ska bytas och isoleras då de 

fryser varje vinter. 

Aida, Jurand och Epona har fått sparkskador i samband med att de nu släpps i 
mindre rasthagar. Jurand är insatt i verksamheten igen. Maggan och Paddy har 
börjat sättas igång. Max och Bettan är fortsatt konvalescenter. De nya 
ponnyerna/hästarna Minnie, Starfire och Vermut deltar nu i verksamheten. 
Vivaldi är tillbakaskickad och en byteshäst för honom väntas. 

De nya rasthagarna funkar och underlättar personalens arbete, det är inga leriga 
hästar att spola av längre. 

Altanen färdigbyggd. 

 

d) Ekonomi 
Resultatet är bra trots att inkomster från tävlingar och cafeteria är sämre än 
beräknat. Likviditeten bra. Investeringar i hästar och nya sadlar har gjorts. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
Inget att rapportera. 

f) Personalutskott (PU)  
Inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  
Sommarvattnet är avstängt. 

Johan Walther på KOF Botkyrka kommun driver numer hyresavtalet gentemot 
Teknik och fastighetsförvaltningen.  

Renoveringsåtgärder som står på tur är byte av tak på lilla ridhuset. Putsning av 
sjukstallet är påbörjad. Nästan alla dörrar och portar är bytta. 

Prioriteringslistor för det fortsatta renoveringsarbetet behöver göras.  



h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

20090 Beslut om policyer 

a) P111 Kontanthantering: Denna Policy är förlegad. Den enda kontanthantering 
som sker idag är i cafeterian.  
Styrelsen beslutade att policyn tas bort. 

b) P507 Nyttjande av Transportparkering: Tillkom under en tid när det fanns 
hästar på Hågelby. Inget behov av den idag.  
Styrelsen beslutade att policyn tas bort. 

c) P708 Jämställdhet och Mångfald: Borttagen mening:  

”För våra medarbetare gäller dessutom lika rätt i fråga om anställnings- och 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter”. 
Styrelsen beslutade att bifalla att meningen tas bort. 

Alla policyer som berör personalen ska samlas i form av en personalhandbok. 
Kerstin K och Linda fortsätter arbetet med detta. 

d) P401 Inackorderingsavtal: Ändringar är gulmarkerade. 

”Privathästboxar tillhandahålles av BRS för att på så sätt knyta engagerade vuxna 
till anläggningen och till det idéella arbetet inom ridsällskapet. ” 
”Behov kan dock uppstå för medlem med förstahandskontrakt varför uthyrning i 
andra hand, vid enstaka tillfälle under kontraktstiden och under maximalt 12 
månader eller tills ordinarie avtal går ut, får ske efter beslut av 
verksamhetschefen efter samråd med stallchefen i ärendet.” 
”Gällande avtal för inackordering.”  
Styrelsen beslutade att bifalla ändringarna. 

e) P402 Abonnemang för gruppridning: Ändringar är gulmarkerade. 

”Betalning av kurser” 
”Kurser faktureras och betalas enligt uppgift på fakturan. ” 
Styrelsen beslutade att bifalla ändringen. 

f) P405 Vett och etikett vid ridning i ridhus: Ändringar är gulmarkerade. 

• Vid longering och tömkörning ska godkänd ridhjälm användas.  
• Eventuell medföljande skötare till ekipaget lämnar manegen under 

ritt, medhjälpare under 18 år rekommenderas att bära hjälm.   
Styrelsen beslutade att bifalla ändringarna med ett tillägg angående 
mobiltelefonering i samband med ridning. 
Linda fick i uppdrag att formulera tillägget. 

g) P501  Brandskydd: Ändringar är gulmarkerade. 

”Tryck på direktknapp (finns placerade vid de flesta huvuddörrar på 
anläggningen) till brandkår eller ring räddningstjänsten – telefonnummer 112.” 

”Grimmor och grimskaft finns alltid tillgängliga vid varje box ” 
 ”Medlemshästägare och hästskötare”  
Styrelsen beslutade att bifalla ändringarna. 



20091 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20092 Beslut angående bidrag från Ungdomsfonden 

Linda föreslog att 300 kr i bidrag per deltagare i Ponnycupen kommer delas ut 
från Ungdomsfonden.  

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

20093 Utvärdering av mötet 

20094 Nästa möte 
20201110 

20095 Avslutning 
Kl. 21:24 

 

Skrävsta 2020-10-14 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 


