
 

 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 13 maj kl.19.00-21.00 
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  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant 
 Mischa Johansson, 4:e suppleant (med på länk) 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Marcus Ribbing, Ledamot 

Fredrik Lindahl, 2:a suppleant  
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot  
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 
 

20037 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19:06 

20038 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

20039 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

20040 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.  

20041 Skrivelser 
Inga skrivelser inkomna. 

  



20042 Rapporter 

a) TK 

Siw rapporterade från Stockholms ridsportförbunds ordförandeträff. 

Från 1 juni kan tävlingsverksamheten för unga komma igång igen. Med 
anledning av covid-19 pandemin finns flera restriktioner kring arrangerandet av 
tävlingar. Till exempel får endast 20 ekipage per klass delta vid hopptävlingar, 
det ska vara en timmes paus mellan varje klass och högst 50 personer får 
befinna sig på tävlingsplatsen samtidigt. De tävlande får resa till tävlingar inom 
en 10 mils radie från sin bostad. 

Vilka typer av tävlingar BRS skulle kunna arrangera diskuterades. Frågan 
kommer diskuteras vidare på nästa TK möte. 

 

b) BRUS 

Amanda rapporterade. 

BRUS håller kontakt med varandra via sociala medier som Instagram och 
TikTok. 

 

c) Verksamhetsrapport 

Den auktoriserade revisorn Mario Hayek (PWC) kommer att byta jobb. Angelica 
Stööp (PWC) som nu är auktoriserad revisorssuppleant kommer att ta över som 
ordinarie revisor. 

”Drop in ridningen” är fortsatt populär, platserna är fullbokade vid varje tillfälle.  

Alla ridläger är i princip fullbokade. Ett fåtal platser finns kvar. 

”Min skola” har släppt lite på sina restriktioner vilket betyder att deras 
stalltjänst är igång igen. 

Real gymnasiet kommer troligtvis inte tillbaka under vårterminen undantaget 
för åk3 som kommer att fortsätta sin praktik under vårterminen. 

Semifinal för ponnycupen i hoppning kommer genomföras på vallen den 6 juni. 

Fyllnadsgraden i ridgrupperna ser bra ut. Många önskar redan nu plats till i 
höst. 

Skötarverksamheten startar igen till hösten om inga nya restriktioner kommer 
angående covid 19.  

Maximo är nu borttagen. Melody kommer att tas bort i veckan. Maggan, Chick 
Flick och Queen kommer återbesökas av veterinären. Hero (ny häst), kommer 
sättas in i verksamheten från den här veckan. 

Anläggningsskisserna behöver ses över. Christer får i uppdrag att kolla upp 
dem. 

Nya boxkontrakt ska skrivas före 1 juni. 



 

d) Ekonomi 

Likviditeten ser bra ut. Inställda tävlingar och stängd cafeteria gör att resultatet 

ligger något under budget. Förövrigt ser utfallet bra ut. 

Bidrag ska sökas för att täcka upp för tävlingsbortfallet. Ansökan om sänkta 

arbetsgivaravgifter har gjorts. LOK stödet kommer att utbetalas trots att 

verksamheten inte pågår. 

Vad som händer med de ideella timmar som inte utnyttjats med anledning av 

pandemin diskuterades. Inget beslut fattades. 

e) Verkställande utskott (VU)  
Inget att rapportera. 

f) Personalutskott (PU)  
Inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  
Kerstin K och Linda rapporterade från möte med kommunen.  

Dräneringsarbetet i en av hagarna har tillfälligt stoppats upp pga. att ett 
fornfynd påträffats som arkeologer behöver undersöka. 

Målningsarbetet på anläggningen står still pga. vädret. För sanering av stora 
ridhuset, kommer kommunen behöva söka bidrag. Tankar på att lägga om taket 
på lilla ridhuset finns. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Bettan har blivit omkulldragen av en häst och skadat foten. 

i) Motions och revisionsgruppen 

Arbetet med genomgången av policyerna har fortgått och ett förslag till 
åtgärdsplan har utformats. Förslaget lämnas vidare till policygruppen. 

20043 Beslut om policyer 

a) 

20044 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20045 Info från ordförandeträff 

Christer rapporterade från Ridsportförbundets ordförande träff. 

Bland annat gjordes en genomgång av hur ridskoleverksamhet bedrivs med tanke 
på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten pga.  covid-19, förslag gavs till 
hur samarbete mellan kommun och ridverksamhet kan stärkas, en presentation av 
projektstöd som kan sökas gjordes. (BRS har redan gjort en ansökan).  

Amanda och Christer är anmälda till Ridsportförbundets digitala årsmöte den 26 
maj. 

20046 Utvärdering av mötet  



 

20047 Nästa möte 
 tisdag 9 juni 2020 

20048 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet 21.21 

 

Skrävsta 2020- 05- 13 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


