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Tid Onsdagen den 11 mars kl. 19.00–21.00 
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande 

Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 

Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 

Amanda Emanuelsson, Ledamot 

Linnea Widstrand, BRUS-ledamot  

Ulf Gunninger, 3:e suppleant 

Mischa Johansson, 4:e suppleant 

Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad 
  
Frånvarande Marcus Ribbing, Ledamot 

Åsa Edell, 1:a suppleant 

Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant 
 

20010 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:01 

20011 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes 

20012 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutar att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson. 

20013 Föregående protokoll 

Förklarades justerat och lades till handlingarna.  

20014 Skrivelser 

a) Inga skrivelser inkomna 

20015 Rapporter 

a) TK 

Siw lämnade en rapport från hopptävlingarna den 7 och 8 mars. Tävlingarna funge-

rade väl tack vare fantastiska funktionärer. David och Fredrik ska ha en särskild eloge 

för sitt arbete med att korta av alla bommar inför tävlingarna. Vi fick beröm från täv-

lande, banbyggare och domare.  

Siw rapporterade från TK möte. Säkerhet vid tävlingar diskuterades. Missnöje med 

det nya betalningssystemet i Tävlingsdatabasen togs upp. Bokningar av vagnar inför 

utomhustävlingarna är gjorda. 



2 
 

b) BRUS 

Linnea rapporterade.  

Två styrelsemöten är genomförda. Skötarkurser är igång. En övernattning är genom-

förd. Några ledamöter kommer tillsammans med Linnea och Teresia att delta i Di-

striktets ungdomssektions årsmöte. 

c) Verksamhetsrapport 
Alla ridläger är fulltecknade. Ett extra ridläger kommer sättas in (V 26).  
Sportlovsaktiviteterna fungerade väl. 
Aktiviteter som är på gång är bland annat ”Vi i stallet” tävling som kommer genomfö-
ras under VT 
”Barnen i stallet” ett arbete kring nätmobbing har inletts och det kommer en förelä-
sare i ämnet den 4/4. Alla medlemmar är välkomna! 
Påsklovsaktiviteterna är anslagna och kommer att släppas för anmälan den 19 mars. 
Vi har sökt pengar från Riksidrottsförbundets ”Idrottslyftet” till ett ”Käpphästprojekt” 
och ett ”Sitt rätt, rid lätt”-projekt. 
Melody och Maximo ska på återbesök hos veterinär med deras ryggproblem. 
Dessauer är på gång in i verksamheten efter skada. 
Buschara ska snart börja slussas in i lektionsverksamheten. 
Bidrag ska sökas för att skaffa ytterligare hjälpmedel för att kunna ta emot fler handi-
kappade. Kommunen har en stor efterfrågan så vi ska se över möjligheten att utöka 
rehabridningen. 

d) Ekonomi 

Utfallet följer budget. Balansen är ok. 

e) Verkställande utskott (VU)  

Christer och Amanda representerar BRS på Distriktets Årsmöte. 

f) Personalutskott (PU)  

Inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  

Linda rapporterade från Möte 6/3. 

Möte angående dränering av hagarna inplanerat i mars och arbetet är planerat att 

börja i maj. 

Upphandlingarna är nu klara på kommunen så inom kort kommer man att börja 

jobba med byte av dörrar, portar, fönster mm. 

h) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen 

Efter en kortare diskussion bestämdes att gruppen stryks. 

Ansvaret för nyckeltal flyttas över till VU. Målbildsgruppen stryks. 

i) Inträffade olyckor eller tillbud  

Hidalgo orsakar en del incidenter (bett och sparkar) och kommer förmodligen tas ur 

verksamheten så småningom. 

20016 Sekretessförbindelse 

För och nackdelar med en sekretessförbindelse diskuterades. En fungerande policy för 
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styrelsen behöver arbetas fram. Mischa och Kerstin får i uppdrag att utarbeta ett förslag. 

Viktigt för PU att skriva på en sekretessförbindelse. 

20017 Tankar kring Teams och arbetssätt 

En utbildning angående hur Teams fungerar behövs. De som vill lära sig mer träffas till-

sammans med Uffe kl.18.00 innan styrelsemötet den 13/5. 

20018 Nya stadgar 

Ordförande har en genomgång av propositionsunderlaget för nya stadgar. 

20019 Utnämning av projektgrupp 

Styrelsen beslutar att ge Christer Silver Holmberg, Siw Andersson och Fredrik Lindahl i 

uppdrag att jobba fram en åtgärdsplan enligt motionen från årsmötet samt lekmannarevi-

sorns rapport. 

20020 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20021 Utvärdering av mötet 

20022 Nästa möte 

7 april 2020 

20023 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet 21:01 

 

Skrävsta 2020-03-11 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 


