
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdag den 19 augusti 2020 
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 (deltog via Teams) 
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant (deltog via Teams) 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 

  
Frånvarande Mischa Johansson, 4:e suppleant  

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 

20061 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.14 

20062 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

20063 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Åsa Edell till justeringsperson.  

20064 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

20065 Skrivelser 
a) 

 

20066 Rapporter 

a) TK 
Siw rapporterade. 

Det är många startande anmälda till helgens tävlingar (22-23/8).  

Fälttävlan kommer att genomföras den 12-13/9 tack vare Ridsportförbundets ändrade 
regler för tävlande med anledning av covid-19 

Hjälmkrav för minderåriga (under 18 år) som är tävlingsfunktionärer med hästrelaterade 
uppgifter diskuterades. Styrelsen beslutade att under hopptävlingarna den 22-23/8 och 
fälttävlan den 12-13/9 ska funktionärer under 18 år som har följande arbetsuppgifter 
bära hjälm : 

-  banpersonal 



- personal vid framhoppning  
- personal vid in och utsläpp 

På funktionärslistorna ska det tydligt framgå vilka arbetsuppgifter som kräver hjälm.  

Inför kommande tävlingar får TK i uppdrag att gå igenom alla funktionärsuppgifter 
och skriva ner tydliga regler för hjälmkrav.  

All övrig säkerhet kring tävlingar behöver också ses över. 

b) BRUS 

Linnea rapporterade. 

BRUS har haft ett möte. Då planerades aktiviteter som kommer genomföras den 
närmaste tiden. En långsiktig planering kommer göras vid nästa möte.  

En kick off för styrelsen kommer genomföras för att den nya styrelsen, som inte hunnit 
träffas under våren pga. pandemin, ska kunna komma igång med sitt samarbete.  

En käpphästhoppbana är under planering. 

BRUS ombeds att skapa förståelse för hjälmkravet bland sina medlemmar.  

c) Verksamhetsrapport 
Linda rapporterade. 

Roligt att alla ungdomar är tillbaka i stallet nu när restriktionerna kring pandemin lättat. 

BRS kommer att arrangera finaler i ”Vi i stallet”, Botkyrka kommer att deltaga med två 
lag. Vi kommer även i år vara med i Ponnycupen hoppning och dressyr och Stockholms 
cupen i dressyr. 

Hästläget: 
Aida är konvalescent och får cortison. Hon kommer att slussas in på lektion inom kort. 
Buchara har ett veterinärbesök inbokat. Paddy och Maggan är fortsatt tagna ur 
verksamheten p g a skada. Falcon är under igångsättning. Hidalgo är tillbakalämnad. 
Vaniljen har fått lämna jordelivet. Banjo har gått i en välförtjänt pension. 
Elexia är en ny stor häst och Epona är en ny ponny. 

Solceller har stulits från sommarhagen vid Lilla dalen.  

Alla ridläger var fullbelagda och funkade bra. 

Under sommaren har personalgruppen varit mindre än vanligt. Trots det har 
verksamheten fungerat. 

Många renoveringsarbeten är klara. Bland annat har staketet runt paddocken målats och 
sjukstallet har fått ett rejält lyft.  

”Min skola” och ”Realgymnasiet” kommer igång med verksamheten inom kort. 

d) Ekonomi 
Utfallet följer budget. Resultatet ser bättre ut än förra året vid samma tid.  

Fyllnadsgraden är 98%. 

e) Verkställande utskott (VU)  

Rapport från VUs beslut angående inköp av gummimattor till 8 boxar, inköp av en 
släpkärra och anmälan av David Leibovitch och Fredrik Lindahl till banbyggarkurs 
(fälttävlan). 



Styrelsen biföll besluten.  
 

f) Personalutskott (PU)  
Felicia kommer inte att arbeta kvar.  

Flera i personalen fick sina semestrar avbrutna för att åtgärda akuta händelser vid flera 
tillfällen under sommaren. Det är inte bra och en bättre planering behövs inför nästa 
sommar. 

g) Kommunrelationer  
Ett möte är inbokat den 27/8.  

Snickeriarbeten som skulle göras under sommaren är inte utförda.  

Christer har varit i kontakt med kommunen angående ett hål i vägen från Hågelby mot 
vallen. Det är oklart vem som har ansvar för att sköta den vägen. Hålet måste åtgärdas 
inför tävlingarna. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Linda rapporterade om en älg som trasslade in sig i elstängslet vid den nya beteshagen 
vid E4:an. Älgen var tvungen att avlivas. 

20067 Beslut om policyer 

20068 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20069 Utvärdering av mötet 

20070 Nästa möte 
Tisdagen den 15 september 2020 

20071 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.31 

 

Skrävsta 2020-08-19 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Åsa Edell 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 


