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Motion/Förslag till Årsmöte Botkyrka Ridsällskap 2020

Eakgrund

Kultur och fritidsnämnden i Botkyrka Kommun har i skriften "Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka

Kommun" stipulerat tydliBa regler för att ge föreningsbidrag till "föreningar med verksamhet för barn och

ungdomar, personer med behov av särskilt stöd och seniorer 65+". Här nämns tex. "demokratiska principer,

öppenhet, motverka kränkningar och diskriminering".

Även BRS har i sina polkiesliknande principer, t.ex. nr P112 när det Bäller öppenh€t och iftfom€tion:
"Den information som produceras och sprids av BRS ska vara öppen, korrekt, lätt att förstå och anpassad till
mottagarens behov. Vi ska alltid sträva efter att ge information till de personer eller grupper som berörs i

första hand och så fort som möjligt."

Vi ser att Botkyrka Ridsällskap under året på flera punkter awikit från såväl kommunens regler som
{iireningens egna policies. För att belysa detta med ett tydligt exempel inkluderas nedan, som del i denna
motion, ett brev skickat av ett antal medlemmar till Svenska Ridsportförbundet.

Motionens krav

Om Inga åtgärder genomförs kvarstår risker i flera avseenden. För att minimera och undanröja detta
föreslår/kräver vi att den nya styrelsen omgående avsätter tid för att ta frarn en åtgärdsplan med fokus på

omgående insatser för att komma tillrätta med nämnda brister.

Brev till Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet
Juridiska Utskottet
Ridsportens Hus

734 94 Strömsholm

2019-1-1-01

lnformation angående händelser i samband med uppsägning av stallplatser
vid Botkyrka Ridsällskap, våren-sommaren 2019.

Undertecknade f.d. boxplatsinnehavare vill på detta sätt peka på hanteringen av en situation som vi upplever
märklig och som drabbat oss fören ingsmedlemmar på flera plan, både praktiskt och personligt.
Det är svårt att på några rader få fram allt det som vi upplevt, men nedan görs ett försök att kortfattat belysa
det vi känner är fel.

Upprinnelsen till nedan beskrivna händelser var att antalet stallplatser på anläggningen måste minskas då
ridskolans ponnyspiltor skulle ersättas med boxar, Denna åtgärd var för oss alla givetvis en mycket positiv
förä nd ring för hästhållningen iföreningen.

Men det innebar också att förändringen/minskningen berörde befintliga boxplatser för medlemshästar. En

process för att hantera detta inleddes genom uppsägningar av innevarande inacko rde ringsavta l,



Styrelsen valde då inte det mest naturliga tillvägagånBssättet såsom "sist in/först ut" eller lottning. lstället
sades samtliga boxplatsinnehavare upp med kort varsel och alla ombads att motivera sitt intresse och

framtida motiv för att få nytt kontrakt,
Styrelsen meddelade att kriterierna för nya kontrakt är desamma som om man tar in helt nya personer

utifrån.
Efterföljande utvärdering gjordes sedan helt utan hänsyn tilltidigare insatser, i många fall decennier av
ideellt engagemang med tusentals nedlagda timmar.
Styrelsen meddelade dessutom att ingen information skuile lämnas om motivering till de som nekades nya
kontrakt, trots deras intresseanmälan om förnyelse.
Resultatet blev att styrelsen fritt och utan motivering kunde välja ut de som verkligen skulle sägas upp. Att
initialt välja processen att säga upp samtliga upplevs för berörda endast som en kringgående manöver och
tveksamt korrekt.

lnga personliga samtal med berörda gjordes, all information gavs endast digitalt.
Efter flertal krav på personliga möten med styrelse och ordförande beviljades detta med ett datum mitt i

semesterperioden där få av de berörda hade möjlighet. Ny tidpunkt efterfrågades, men nekades först med
motiveringen "Detta är avslutat och nu ser vi framåt". Efter nya krav beviljades begäran om nya möten, men
åter med kommentaren att "ingen information om motiv för nekande av nytt kontrakt kommer att lämnas".
Möten genomfördes senare, dock inte med ordföranden vilken hade begärts. lngen information lämnades
heller, bara konstaterande av att processen är avslutad.

En återkommande kommentar från styrelsen har varit att hänvisa till deras advokat som ger rådet att inte
lämna information eller svara på frågor i dessa ärenden, lnget namn på denna advokat har uppBivits, trots
vår efterfrågan.

Botkyrka Ridsällskap har en rik flora av policies, varav en med rubriken "lnformationshantering".
Där formuleras ordagrant att information skall vara öppen, Korrekt, Lätt att förstå, Anpassad till mottagarens
behov, samt ges till de som berörs så fort som möjligt.
Detta stämmer mycket dåligt med händelserna ovan.

Alla berörda kände sig Bivetvis plötsligt oönskade och valde därför omgående att leta efter alternativa
stallplatser. Även om nya platser hittades så blev det med längre avstånd/tid och stor påverkan på häst- och
privatlivet.
Hurtiga mail från styrelsen som "Lycka till och hoppas du kommit tillrätta iditt nya stall och välkommen att
delta iverksamheten på BRS" var kanske välment, men upplevdes som tanklöst. lnte minst för den som hade
en häst som inte skulle klara en flytt och därför redan tagits bort.

Redan innän dessa beskrivna händelser förekom det en del konflikter, som kan karaktäriseras som ren
mobbning. Det ligger nära till hands att tro att detta varit del ivalet uppsagda boxplatsinnehavare. Men
ingen information heller om detta har Bivits. lnte heller har uppsägningarna föregåtts av några "varningar"
om awikelser från regler/po licies.

Det finns en delytterligare till detta relaterade tveksamheter som t.ex:
Personalen har vid de senaste ärsmötena agerat på ett anmärkningsvärt sätt för att påverka beslut.
Under senaste årsmöte ringer en ur personalen till föresla8en ledamot för att avråda, vilket lyckades.
Ett rent informationsmöte för styrelsen angående bl.a. uppsägningarna blir omskrivet till formellt
styrelseprotokoll. Trots att två styrelsemedlemmar påpekat det felaktiga gjordes ingen ändring och därmed
kvarstår otydlighet om ev. beslutsfattande på mötet.

Ett försök till sammanfattning av händelserna har här gjorts.
Det hela har inneburit mycket ledsamheter och givetvis stora svårigheter för berörda och inte minst för deras
familjemedlemmar. Även många ej direkt berörda medlemmar har reagerat starkt på dessa händelser. Vi har
dock valt att här underteckna endast med f.d. innehavare av nu uppsagda stallplatser.



Till sist:
Vår undran är om det som beskrivits ovan är acceptabelt för en förening ansluten till Svenska

Ridsportförbundet?

Med vänliga hälsningar,
på nedan tecknade medlemmars vägnar och uppdrag,

Torbjörn Nordqvist
Lignellsvägen 7

147 43 Tumba
torbjorn @nordqvist.se
Tel: 0709-200735
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