
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdag den 16 mars 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  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant (deltog fram till 20.00) 
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Teresia Österberg, BRUS-ledamot  

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 

21008 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.04 

21009 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

21010 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

21011 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.     
                                                                                                                                      

21012 Skrivelser 
a) Vi har fått en förfrågan från Svenska Västgötaspetsklubben om att hyra stora ridhuset, 
alternativt en ”gräsyta”, den 19:e eller 20:e juni för exteriörbedömning. Styrelsen enades 
om att vi kan erbjuda en gräsyta vid vallen. Linda kollar uthyrningspris med Linda E. 

 

21013 Rapporter 

a) TK 
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som får i uppdrag att diskutera TK’s uppdrag. Christer, 
Siw och Linda ingår i gruppen. Linda är sammankallande. 

b) BRUS 
Amanda rapporterade. 

BRUS håller igång via social medier två tillfällen i veckan. En presentation av styrelsen har 
gjorts den vägen. 



c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade. 

6 mars genomfördes en programträning med snäva restriktioner pga. pandemin (endast 

en skrivare och en domare).  

7 mars genomfördes en Pay and ride för endast BRS medlemmar med tydliga riktlinjer 

och endast tre funktionärer (extern domare, en skrivare och en dörr öppnare). 

Under båda dagarna fanns ett plexiglas mellan domare och skrivare! 

Anläggningen är stängd till den 28/3 (kan komma att förlängas) för hästar utifrån och inga 

hästar får lämna anläggningen (veterinärbesök undantaget) med anledning av de fall av 

EHV-1 viruset som rapporterats i landet. Information har gått ut om vikten av att 

byta/tvätta kläder om man åker mellan olika stallar. 

Sommarkurserna är fullbokade. En del förändringar har gjorts för att det inte ska bli för 

många elever samtidigt. Tydliga restriktioner om hur kurserna kan genomföras på ett 

säkert sätt kommer att delges eleverna.   

Påsk kurserna är också fulltecknade med många reserver 

REAL gymnasiet har haft distansundervisning till stor del men kommer att komma tillbaka 

i v.12 som det ser ut nu. 

 ”Min skola” håller igång sin verksamhet som vanligt tills vidare. 

Hästläget ser bra ut! Alla hästar går på lektion. 

Bland ponnyerna har Minnie börjat slussas in i verksamheten efter sin revbensfraktur. 

Epona ska kollas, hon rids av endast av personalen. Grynet ska på återbesök till 

veterinären och Guiness ska säljas då han blir lite för svår som lektionsponny. 

d) Ekonomi 

Resultatet ser ut att följa budgeten i stort. Intäkter från café och tävlingar som uteblir gör 

resultatet något sämre än beräknat.  

LOK-stöden kommer att halveras p.g.a att skötarnas och övriga aktiviteter inte har kunnat 

genomföras med tanke på pandemin.  

Linda har sökt bidrag från Riksidrottsförbundet för minskade intäkter/ökade kostnader i 

och med pandemin under sista kvartalet 2020. Vi blev beviljade 59 000 kr som kommer 

att betalas ut under mars månad. 

På revisorns inrådan behöver vi diskutera hur vi ska lösa betalningar med två 

firmatecknare för att öka säkerheten för föreningen och för Linda. 

En noggrann uppföljning av ekonomin kommer att göras på nästa styrelsemöte. 

e) Verkställande utskott (VU)  

VU har under en tid arbetat med att se över de ekonomiska konsekvenserna av Covid 19-

pandemin och de framtida ekonomiska förutsättningarna och sett att vi behöver minska 

kostnadsmassan med motsvarande ungefär en heltidsanställd på årsbasis. VU 

överlämnade till PU att arbeta vidare med ärendet. 

 

 

 

 

 



f) Personalutskott (PU)  

Efter att VU kommit fram till att vi behöver minska kostnadsmassan inledde och 

genomförde PU förhandlingar med Kommunal i enlighet med MBL och LAS. Dessa slutade 

i enighet. Förhandlingarna hade föregåtts av sedvanligt samråd med personalen för att 

kartlägga och hantera eventuella risker i samband med neddragningen. 

Emellertid behövde inte BRS effektuera en uppsägning innan en anställd valde att säga 
upp sig. Denne kommer att jobba fram till 5 april och väljer att i samband med avslutet 
flytta sin häst från anläggningen.  

 
g) Kommunrelationer  

Kerstin och Linda träffade kommunen vid ett möte den 3 mars. 
Fortfarande finns det kvar av de pengar som kommunen bidragit med för att sköta 
underhåll. Pengarna skulle kunna användas till att dika ut Korshagen, eventuellt asfaltera 
runt anläggningen eller dra el till Vallen. Ridhusporten i stora ridhuset kommer att bytas 
ut nästa vecka.  

Sanering av stora ridhuset är på gång. Under 3 månader kommer ridhuset behöva stängas 
för att arbetet ska kunna genomföras.  

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

21014 Beslut om policyer 
 

21015 Beslut om mötestillfällen 2021-22 

Styrelsen beslutade att anta Christers förslag till mötestillfällen. 

21016 Beslut om ledamöter i VU och PU 

Christer föreslog styrelsen att utse Christer Holmberg Silver, Linda Holmqvist, Lotta Gill 
och Kerstin Karlsson till VU. 

Styrelsen beslutade att anta Christers förslag. 

Christer föreslog styrelsen att utse Christer Holmberg Silver, Linda Holmqvist, Lotta Gill 
och Kerstin Karlsson till PU. 

Styrelsen beslutade att anta Christers förslag. 

 

21017 Beslut om boxplats 

Verksamheten föreslår för styrelsen att den lediga boxplats som blir i och med att en 
anställd slutar ska erbjudas till Amanda Emanuelsson. 

Styrelsen beslutade att anta verksamhetens förslag. 

Det noterades att Amanda inte deltog i diskussionerna eller beslutet. 
 

21018 Arbetsgrupper som behöver tillsättas 

En grupp som bland annat kommer arbeta med framtidsfrågor, kommunrelationer och 
nyckeltal tillsattes. 



I gruppen ingår Lotta, Amanda, Kerstin K, Linda, Christer och Siw. 

Policygruppen kvarstår i nuvarande sammansättning. 

21019 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

Kerstin K får i uppdrag att kalla till möte angående hemsidan och Facebook. 

21020 Utvärdering av mötet 
 

21021 Nästa möte 
Tisdagen den 13 april 2021 

21022 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet kl.20.42 

 

 

 

Skrävsta 21-03-16 

 

 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


