
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdag den 7 april kl. 19.00-21.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande 
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 

Marcus Ribbing, Ledamot 
Mischa Johansson, 4:e suppleant 
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot  
 

20024 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19:06 

20025 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes. 

20026 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Åsa Edell till justeringsperson.  

20027 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.  

20028 Skrivelser 
a) Inga skrivelser inkomna. 

  



20029 Rapporter 

a) TK 
Alla tävlingar t.om maj månad är inställda. Det medför ett ekonomiskt bortfall. 

b) BRUS 
Alla aktiviteter har ställts in p.g.a. covid-19 

c) Verksamhetsrapport 
Helena går kurs på Strömsholm.  
Extra personal har behövts sättas in för att täcka upp för Helena och Realgymnasiets 
uteblivna deltagande i verksamheten. Realgymnasiet arbetar enbart på distans i 
nuläget. 
Ideella föräldrakrafter har hjälpt till med mockning. 
David har jobbat och fixat med staketet till skrittmaskinen och hjälpt till med översyn 
av inhägnader till alla beteshagar. 
 
Maximo är fortsatt tagen ur verksamheten. Melody är nu ohalt. Carina och Borocka 
har haft hovbölder. Queen har problem med sina bakben. 
 
Renoveringen av Vita villan pågår för fullt. Renoveringen av tak och fönster i Smedjan 
är klar. Dränering av hagarna kommer ske i maj. Alla dessa åtgärder sker i 
kommunens regi. 
 
Alla Stockholms ridskolechefer har konfererat över internet och utbytt erfarenheter 
med anledning av covid-19. BRS och alla övriga ridskolor följer de riktlinjer som finns. 
Många andra ridskolor gör numer som BRS när hästar ska delas ut till ridlektionerna. 
Det vill säga att ridinstruktörerna fördelar hästar och meddelar eleverna via ”Min 
ridskola”. Hittills har detta mottagits positivt. Hopplektionerna har begränsats för 
minska risken för eventuella skador som skulle belasta sjukvården. Antalet öppna 
toaletter har begränsats. De toaletter som används städas ofta. ”Drop in ridning” och 
extra påskkurser är aktiviteter som satts in för att kompensera för de aktiviteter som 
behövt ställas in.  
Vi kommer att avvakta med fakturering av ridläger tills vi ser åt vilket håll allt går. 
Ridsportförbundet har även flyttat fram resterande cupomgångar. 

d) Ekonomi 
Utfallet följer i stort sett budget. Inställda tävlingar, extra insatt personal som 
ersättning för utebliven gymnasieverksamhet och stängd cafeteria är anledning till 
bortfallet. De nyinsatta aktiviteterna gör att bortfallet inte är så stort. De aktiviteter 
som är kopplade till LOK stödet har ställts in vilket också påverkar ekonomin. Delar av 
stödet delas dock fortfarande ut.  
Realgymnasiet debiteras fortsatt. 

e) Verkställande utskott (VU)  
Inget att rapportera. 

f) Personalutskott (PU)  
PU tillsammans med hela styrelsen vill ge en stor eloge till personalen för den positiva 
inställningen och alla kreativa lösningar nu när verksamheten inte kan bedrivas som 
normalt. 

g) Kommunrelationer  
Inget att rapportera. 



h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Inget att rapportera 

i) Motions och revisorsgruppen 
Gruppen har träffats. Christer lämnade en delrapport och meddelade att fler möten 
är inplanerade. Policygruppen ombeds göra en översyn av policyerna. 

 

20030 Beslut om policyer 
Policy P710 angående mobbing. 

• Styrelsen beslutar enligt policygruppens förslag att lägga till punkten angående 

det förbyggande arbetet : ”BRS följer ridsportens ledstjärnor. För mer information se 

BRS verksamhetsplan” i Policy P710. 

• Styrelsen beslutar att sista punkten angående information ”För mer information 

om mobbing och tips och råd se Friends hemsida (www.friends.se)”tas bort .  

           Policyn byts ut på hemsidan och ersätter den som finns där idag. 

20031 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20032 Nya stadgarna.  

Det extra allmänna medlemsmötet den 21 mars 2020 beslutade med full majoritet att 
anta de framtagna stadgarna.  

Christer skickar mötesprotokollen(från Årsmötet och det extra allmänna mötet) och 
stadgarna till Ridsportförbundet för godkännande. 

20033 Distriktets årsmöte 

Mötet kommer att hållas via länk (Teams) den 26 maj 2020. 

20034 Utvärdering av mötet 

20035 Nästa möte 
Onsdag 13 maj 2020 

Kl.18. 00 träffas de som vill lära sig hur ”Teams” fungerar tillsammans med Uffe. 

20036 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet 20.27 

 

Skrävsta 2020-04-07 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Åsa Edell 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 

http://www.friends/

