
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 13 april 2021 kl.19.00 
 
Plats 

 
Via Teams 

  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUS-ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant (deltog fram till kl.20.00) 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  

Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
 

21023 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.07 

21024 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

21025 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Åsa Edell till justeringsperson.  

21026 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21027 Skrivelser 
a) Inbjudan till Förbundsstämma den 22/4. 

b) Det har tidigare inkommit ett påpekande från Stockholms ridsportsförbund att vissa 
uppgifter på ”Idrottonline” inte stämmer. Christer har kollat men inte sett något konstigt, 
Christer önskar därför att Uffe också kollar detta. 

 

21028 Rapporter 

a) TK 

Siw rapporterade från ett möte angående TK’s uppdrag där Siw, Linda och Christer deltog. 
Mötet resulterade i ett förslag till förändringar av arbetssätt och sammansättning av TK.   

b) BRUS 
Teresia rapporterade. 



BRUS håller igång aktiviteter via Instagram. En poängjakt genomförs varje vecka och 
teorivideos läggs ut. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
Camilla har avslutat sin anställning. 

Mia kommer att arbeta kvar som timanställd. När Sabina går på barnledighet kommer 
Mia vikariera på hennes tjänst.  

Alla ridgrupper är fullbelagda. 

Påskkurserna var fullbelagda. Sommarens ridläger är fullbokade och många reserver köar 
för platser.  

Möjlighet att ta Ridborgarmärken planeras. Info angående detta kommer inom kort. 

Hästläget. 
Wermut är behandlad i sina bakknän och kommer snart vara tillbaka i verksamheten. 
Sunny är under behandling. En utbyteshäst för Sabrina är på gång. 

Nya inackorderingsavtal behöver skrivas, då det snart är brytdatum, avtalen gäller enbart 
ett år i taget.  

En miljödag där alla inackorderade deltar är inplanerad på lördag den 17/4. (innan 
justering av protokollet så har denna dagen flyttats fram en vecka, till lördagen den 24/4) 

Vecka 17 kommer saneringen av stora ridhuset påbörjas. Arbete beräknas ta flera 
månader. Lilla ridhuset och utebanorna kommer användas för lektionsverksamheten 
under tiden.  

Dräneringsarbetet runt stora ridhuset är avslutat. Parkeringen är åtgärdad.  

Rökrutan kommer flyttas. 

Asfaltering på delar av anläggningen är på gång.  

Terrängträning har kommit igång på de grusade delarna av terrängbanan. 

Siw har fixat fina påskliljor från Alvebäcks som planterats vid det nya trädäcket utanför 
stora stallet. 

d) Ekonomi 

Linda rapporterade. 

Resultatet följer i stort budget. Likviditeten ser bra ut. 
Några avvikelser nämndes. Intäkter från ridverksamheten ligger över budget. 
Medlemsavgifterna ligger under budget eftersom inga nya ridgrupper har startats och 
därmed inga nya medlemmar tillkommit. Inga intäkter från tävlingsverksamhet har 
inkommit med anledning av att tävlingsverksamheten ligger nere på grund av pandemin.  

En fyllnadsutbetalning på 30.000 på tidigare kompensationsstöd med anledning av 
pandemin har gjorts. 

e) Verkställande utskott (VU)  
 

f) Personalutskott (PU)  
 



g) Kommunrelationer  
Kommunens kontaktperson kommer slutföra sitt planerade samarbete med BRS innan 
han byter förvaltning i kommunen.  

Christer har varit i kontakt med kommunen angående arrendeavtalet och önskat få det 
till sig i digital form, detta för att kunna läsa in sig på vilka rättigheter och skyldigheter 
BRS har i form av arrendator. Detta för att få en bättre bild över vad och hur vi får göra 
inom den arrenderade marken. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

21029 Beslut om policyer 

a) Policy P002 Tävlingskommitté  

 

Arbetsgruppen som arbetat med TK’s uppdrag har kommit fram till att policyn 

behöver revideras och förtydligas. Ett förslag till ny policy som gruppen tagit fram 

diskuterades. 

Beslutet bordlades till nästa styrelsemöte och arbetsgruppen fick i uppdrag att ta 

fram ett nytt förslag. 

21030 Beslut angående tillsättning av TK 2021 och planering inför tävlingsåren 2021- 2022. 

Beslutet bordlades till nästa styrelsemöte. 

21031 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

Punkterna  21029, 21030 läggs till. 

Punkten 19068 stryks från listan. PU arbetar med en personalpärm där policyer som rör 
personalen ska finnas. 

21032 Utvärdering av mötet 

21033 Nästa möte 
Onsdag 12 maj 2021 

21034 Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat kl.20.21 

 

 

Skrävsta 2021-14-13 

 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Åsa Edell 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 



 

 


