
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 12 maj 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 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Mischa Johansson, 4:e suppleant  

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 

21035 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.05 

21036 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg: 

Punkt 21043 
Per capsulam beslut.  

21037 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

21038 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21039 Skrivelser 
a)  

 

21040 Rapporter 

a) TK 
Siw rapporterade. 

 Från den 1 juni kommer enligt Ridsportförbundet tävlingsverksamheten kunna sättas 
igång både för juniorer och seniorer.  Det betyder att augustihoppning kommer bli vår 
första tävling. Höstens övriga tävlingar kommer anordnas som planerat.  

Siw kommer inom kort kalla TK till ett planeringsmöte inför hopptävlingen i augusti. 



b) BRUS 
Teresia rapporterade 

En poängjakt kommer starta nästa vecka. Utmaningarna som ingår ska utföras i samband 
med ridpass.  

BRUS jobbar för att alla ska ta Ridborgarmärket. 

Vid senaste styrelsemötet tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att planera 
käpphäst verksamheten. Ett bidrag för att genomföra verksamheten har sökts. 

c) Verksamhetsrapport 
Linda rapporterade. 

Linda E kommer vara sjukskriven för en operation från den 9/6 och ca sex veckor framåt. 
Mia kommer arbeta kvar som timanställd tills hon påbörjar sitt vikariat för Sabina. 

Alla sommarkurser är fullbokade. Vissa förändringar kommer att göras med anledning av 
Lindas frånvaro.  

Ridborgarmärkestagningen är i full igång. 

Inför hösten planeras för en ponnyintrogrupp och eventuellt om intresse finns startas en 
hästmorgongrupp. 

Verksamheten letar efter nya ponnyer och hästar men har svårt att hitta individer som är 
lämpliga för ridskoleverksamheten. Epona har fortsatt långvila. Grynet har en senskada 
och kommer kunna sättas in i verksamheten efter sommaren. Max ska kollas av veterinär 
nästa vecka. 

BRS deltar i ett forskningsprojekt som SLU genomför. Projektet har inneburit att 
träckprover har tagits på alla hästar. De hästar som visade sig ha mask har avmaskats.  

De uppstallades städdag den 24/4 genomfördes med bra uppslutning. 

Verksamheten är i full gång med att fixa sommarhagarna och Hamra gödslar betena.  

Saneringen av stora ridhuset pågår.  

Dräneringsarbeten på olika delar av anläggningen är igång. Dikning av Korshagen och 
Sjöhagen är färdig. Inom kort påbörjas den planerade asfalteringen runt anläggningen. 

Stallet har börjat vara öppet för skötarna på helgerna mellan 14.00-16.00. 

 

d) Ekonomi 
Linda rapporterade. 

Resultatet och likviditeten följer budget.  

Pengar för utökade sjuklönekostnader har inkommit från Försäkringskassan. 
Ridintäkterna är bättre än förväntat.  

Projektstöd på 25 000 kr har inkommit för projektet ”Sitt rätt rid lätt”. Detta 
subventioneras av SvRf ”Projektstödet 2021”.  

Hittills har kostnaderna för underhåll varit låga. I augusti kommer ridhusbotten i bägge 
ridhusen läggas om vilket kommer belasta underhållskontot. 

Linda har sökt bidrag från Riksidrottsförbundet som kompensation för verksamhet som 
inte kunnat genomföras med anledning av pandemin. 

 



e) Verkställande utskott (VU)  
 

f) Personalutskott (PU)  
 

g) Kommunrelationer  
Kommunens projektledare kommer vara kvar trots att han bytt förvaltning. 

Christer har varit i kontakt med kommunen angående trädröjningsarbeten inför viss 
ändring i bansträckning på terrängbanan. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

21041 

 

Beslut om policyer 

 

21042 Beslut angående tillsättning av TK 2021 och planering inför tävlingsåren 2021- 2022 

Arbetsgruppens modell angående TK’s uppdrag gicks igenom och diskuterades.  

Styrelsen beslutade att TK i fortsättningen kan arbeta utifrån modellen. 

Siw föreslog följande sammansättning av TK: 

Siw Andersson, sammankallande 

Lena Niklasson, tävlingsadministratör 

Linda Holmqvist, verksamhetsrepresentant 

Ulf Gunninger och Kennet Lynghaug, teknikansvariga 

Christer Silver Holmberg, adjungerad 

Styrelsen beslutade att anta Siws förslag. 

Arbetsgruppen arbetar vidare med policyn angående TK. 

Vid nästa TK möte behöver grenledare i hoppning, dressyr och fälttävlan utses. Även 
tävlingsledare för hopptävlingen i augusti och fälttävlan i september behöver utses. TK får 
i uppdrag att påbörja planering tävlingsåret 2022. 

21043 Per capsulam beslut angående nytt boxplatskontrakt 

Ett per capsulam beslut har fattats angående ett nytt boxplatskontrakt. Beslutet fattades 
enligt verksamhetens rekommendationer. 

21044 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

21045 Utvärdering av mötet 

21046 Nästa möte 
Tisdagen den 8 juni 2021 

21047 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet klockan 20.16. 

 

 

 

 



Skrävsta 21-05-12 

 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


