
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 16 december 2020 kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande (deltar via Teams) 
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK  
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Marcus Ribbing, Ledamot (deltar via Teams) 
Åsa Edell, 1:a suppleant (deltar via teams) 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant (deltar via Teams) 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant (deltar via Teams) 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant 
20108 Mötets öppnande 

Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.05 

20109 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

20110 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

20111 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

20112 Skrivelser 
a)  

 

20113 Rapporter 

a) TK 

Siw rapporterade. 
Alla tävlingar är tillsvidare inställda fram till 31/6 2021. BRS tävlingsplan för 2021 kommer 
gälla om restriktionerna skulle lätta. Att arrangera ”Pay and jump” för ponnyryttare födda 
2005 eller senare har diskuterats. 

Nya regler i TR behöver gås igenom. 

b) BRUS 

Amanda rapporterade. 



Det senast inplanerade styrelsemötet ställdes in pga. för få anmälda deltagare. 
Julkalendern har funkat mycket bra och har blivit väl mottagen! 

Alla inplanerade aktiviteter har ställts in med anledning av den pågående pandemin.  

Inför nästa år är förhoppningen att alla nuvarande ledamöter vill sitta kvar i styrelsen. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade. 
 
Extra morgonlektioner har satts in tre dagar i veckan och en extra lektion på lördagar. 
Detta för att minska antalet elever i grupperna till max 8 så långt det är möjligt.  

Digitala teorilektioner har lagts ut på Youtube som ersättning för de fysiska. 

En i personalen är sjukskriven vilket tillsammans med de extra lektionerna har ökat 
arbetsbelastningen för personalen. 

En julavslutning har ordnats för personalen. 

Linda E har ordnat en ponnyträningskick off som blev uppskattad.  

Extrakurser har satts in i stället för januaridressyren. Kurserna är redan fullbokade. 

Skötarridning är inplanerad på juldagen. 

Nu deltar alla de nya hästarna i verksamheten. Paddy kommer att sättas igång inom en 
vecka. Epona och Maya kommer sättas in i verksamheten inom kort. Minnie kommer 
börja sättas igång efter juluppehållet. Vermut har fått sina tänder åtgärdade och kommer 
vara igång efter juluppehållet. 

 

d) Ekonomi 
Linda rapporterade. 

Revision har börjat genomföras på distans vilket medfört mycket extra arbete för Linda 
med att bl.a. scanna in många dokument. 

Kommunen kommer att dela ut ett ridsportbidrag på 230 000 kr i januari. I december 
delas ett extra bidrag på 30 326 kr ut med anledning av covid-19. 

Resultat och balans följer budget. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
 

f) Personalutskott (PU)  
Kerstin K rapporterade från ett digitalt möte. 

g) Kommunrelationer  

Linda rapporterade. 
Det inplanerade mötet ställdes in pga. pandemiläget. Ett nytt möte kommer bokas.  

Dränering runt delar av stora ridhuset kommer påbörjas inom kort. Arbetet kommer 
påverka parkeringen. Ny tillfällig parkering kommer ordnas efter jul.  

Hängrännor och stuprör på anläggningen kommer åtgärdas. 



h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

i) Ordförandeträff inom Stockholms läns RF. 

Siw och Christer rapporterade. 

Bland annat togs följande upp: 

- Förbundsstämman är inplanerad den 8/5 2021 
- Nyheter angående försäkringar. 
- Rapportering önskas angående medlemsantal 16/12 2020 – 15/1 2021 
- Ekonomiska stöd som kan sökas. 
- Förbundet avråder från att arrangera alla typer av tävlingar. 

20114 

 

Beslut om policyer 

20115 

 

Beslut om budgeten 2021 

Med anledning av de nya restriktionerna angående covid-19 måste beslut om budgeten 
skjutas upp till i januari. 

20116 

 

Beslut om First class member checker 

Styrelsen beslutade att värdet på checkarna ska vara 80 kr. 

Styrelsen beslutade att premien vid placering vid en tävling ska vara 15 kr. 

20117 Beslut om jämförelsedokument till årsmötet med anledning av ändring i stadgarna 

De nya ändringarna i stadgarna utifrån ändringar i Ridsportförbundets stadgar måste 
antas av årsmötet för att BRS ska få tillhöra Ridsportförbundet. Mischa har gjort ett 
jämförelsedokument där ändringarna syns tillsammans med de gamla stadgarna. 
Dokumentet föreslås att användas vid årsmötet.  

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

20118 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20119 Utvärdering av mötet 

20120 Nästa möte 
2021-01-12 

20121 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.07 

 

Skrävsta 2020-12-16 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 


