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Tid Onsdagen den 8 januari kl. 19.00–21.00 
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Kerstin Karlsson, Vice ordförande 

Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare 
Bettina Krausbauer, Ledamot 
Carol Blythe, Ledamot 
Kickan Sjözing, 1:a suppleant från punkt 19177 b) 
Ulf Gunninger, 2:a suppleant 
Åsa Edell, 3:e suppleant 
Mischa Johansson, 4:e suppleant 
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Lotta Gill, Ordförande 

Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 
Marcus Ribbing, Ledamot 
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant 
 

19172 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00 

19173 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes  

19174 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att utse Carol Blythe till justeringsperson.  

19175 Föregående protokoll 

Förklarades justerat och lades till handlingarna.  

19176 Skrivelser 

Ingen regelrätt skrivelse har inkommit.  

19177 Rapporter 

a) TK 

Tävlingen i helgen blev inställd.  Dressyrtävling den 2/2. Pay and Jump den 9/2, öns-

kemål om någon skulle kunna bygga/vara ansvarig för banbyggnationen. Nytt TK-

möte innan marshoppningen. 

b) BRUS 

Genomfört Luciashowen, pepparkaksbaktävling. Nytt möte på måndag 13/1 

c) Verksamhetsrapport 
Alla julkurser var fulla. Dessauer har tyvärr gått omkull och blivit halt. Buchara har 
provtagits, Maggan är under igångsättning, Vanillia under igångsättning igen, Jim går 
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enstaka lektioner och fungerar bra, Jurand och Megapixel är tillbaks i verksamheten 
igen. Personalen har haft konferens. De har bl.a diskjuterat karantänregler, säkerhet 
vid hästhantering, vårens schema samt planerat för ridläger vecka 25, 26 och 31. An-
läggningen kommer att sommarstängas v. 27,28,29 och 30. De tänker även fixa en 
tavla med lite info kring hästarna för lättare uppföljning på de olika hästarnas utbild-
ningsgång o.s.v. Önskemål inkom från verksamheten under kvällens möte att köpa in 
3 nya datorer. Styrelsen bifaller enhälligt önskemålet och beslutar att verksamheten 
får förfoga 40 tkr till det förslaget. 

d) Ekonomi 

Linda återkommer efter bokslutet med resultat och balansräkning för både december 

och helår. 

e) Verkställande utskott (VU)  

Vi gjorde klart stadgarna i mellandagarna och förslag finns framme för beslut.  

f) Personalutskott (PU)  

Inget att rapportera 

g) Kommunrelationer  

Linda har påtalat att belysningen inte är bra.  

h) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen 

Inget att rapportera 

i) Inträffade olyckor eller tillbud  

En i personalen har blivit ”skallad” av en av hästarna, men inga allvarligare skador.  

19178 Nya stadgar 

Styrelsen beslutar att lägga fram de nya stadgarna till årsmötet för beslut. VU har gått 

igenom SvRF´s typstadgar och anpassat till BRS. 

19179 Diskussionspunkt kring butik på området 

19180 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

19181 Utvärdering av mötet 

19182 Nästa möte 

Tisdag 4 februari klockan 19:00. 

19183 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet 20:38 

 

Skrävsta 2020-01-08 

 

Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson Carol Blythe 
Sekreterare Vice Ordförande Justeringsperson 
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