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 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 8 juni 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  
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad 

  
Frånvarande Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 

 
 

21048 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.12. 

Då Kerstin Ångman hade problem med uppkopplingen utsågs Mischa Johansson att föra 
protokoll. 

21049 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten 21054 Beslut om minskning av antalet 
box- och licenstimmar under 2021. Efterföljande punkter omnumreras. 

21050 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

21051 Föregående protokoll 
Föregående protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21052 Skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

21053 Rapporter 

a) TK 
Siw rapporterade: 

TK har haft möte där man har gått igenom kommande hopp- och fälttävlan. Båda 
tävlingarna saknar f.n. veterinär och det är svårt att få tag i banbyggare till 
hopptävlingarna och banhoppningen på fälttävlan. Lotta och Frida kommer att vara 
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tävlingsledare under fälttävlan. Vem som blir tävlingsledare för hopptävlingarna är inte 
klart. Propositionerna ska nu finnas publicerade.  

Man beslutade om en kick off- och städdag söndagen den 13 juni. Hittills har 33 personer 
anmält sig. Christer kommer att ta fram en plan för vad som behöver göras. De 
administrativa uppgifterna är i gång. 

Tankar finns om att eventuellt ha två cafeterior öppna under hopptävlingarna eftersom 
dessa kommer att köras på två banor. Diskussioner kommer att föras mellan berörda.  

Ett större möte för att avhandla sådant som är gemensamt för hopptävlingarna och 
fälttävlan kommer att genomföras. TK kallar. 

Till nästa styrelsemöte ska ett utkast till tävlingsplanering för 2022 vara framtaget. 

 

b) BRUS 
Teresia rapporterade: 

Poängjakten är avslutad. Få deltog men vid en omröstning som gjordes på Instagram var 
många positiva till en poängjakt även i höst. 

I höst kommer Vi i stallet att arrangeras. Plansch finns uppsatt och information kommer 
på Instagram. Intresserade kan anmäla sig på kontoret. 

BRUS har kontaktat de som gjorde käpphästhoppbanan i Fruängen men har inte fått svar 
ännu. Teresia kommer att påminna. 

 

c) Verksamhetsrapport 
Linda rapporterade: 

Grupperna inför hösten är på gång. Några ska gå upp på häst, byta dagar osv. Väldigt få 
väljer att sluta. Förhoppningsvis kan vi starta två nya introgrupper på ponny med totalt 22 
nya barn. 

Ridlägren är fulla och drar snart igång. Privathästlägret har minskats till åtta eftersom 
Bettan och Linda E tidigare har delat på detta och Bettan i år blir själv. 

Hästläget ser överlag bra ut. Grynet och Epona är fortsatt konvalescenta. Vermut har 
drabbats av balltramp och Jurand har också trampat sig. Båda är på väg in i verksamheten 
igen. Jim är snart igångsatt. 

Hagarna vid Asptuna som är tänkta för stona i år och Lilla dalen där ponnyerna kommer 
att gå är klara att tas i bruk. Valackerna kommer att gå i E4-hagen, tarmen och Vallen. 

Personalläget har varit och är något ansträngt pga. sjukdom och kommande 
mammaledighet. Alla valacker och ponnyer går dock ute nu så det är relativt lite 
mockning på morgnarna. Linda Es lektioner har spridits ut på några andra instruktörer 
och Julia kommer att gå in några morgnar när det annars bara skulle vara en som arbetar. 

 Saneringen av Stora ridhuset är i full gång. I första steget sprutades ett medel på som ska 
bearbeta väggarna på djupet och i nästa steg kommer blästring att ske för att få bort 
ytliga angrepp. Allt är planerat att vara klart till midsommar. Ridhuset ska inte beträdas 
under tiden och om cafeterian behöver användas kan fönster öppnas och dörren till 
läktaren hållas stängd. 
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Övrigt underhåll har inte kommit i gång riktigt ännu. Högtryckstvätt av stallarna och 
inläggning av ny sand i båda ridhusen är planerade. Det nya staketet runt stora grusbanan 
kommer att oljelaseras i någon ljus ton. 

 

d) Ekonomi 
Linda rapporterade: 

Resultatet följer i stort budgeten, men med något högre intäkter. Dessa beror bl.a. på 
något högre fyllnadsgrad än planerat och högre stallhyror pga. en extra uppstallning i 
utebox under några månader. 

Personalkostnaderna ligger något över till följd av sjukfrånvaro men dessa kompenseras 
till viss del genom ersättning för sjuklöner under Covid-19 från Försäkringskassan. 

Nya inackorderingsavtal har tecknats. Fyra har dock inte inlämnats. Linda H påminner. 

Balansen ser fortsatt bra ut. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
VU har inte haft några möten, däremot har diskussioner kring nedsättning av box- och 
licenstimmar förts per mail. 

 

f) Personalutskott (PU)  
PU har inte haft några ärenden. 

 

g) Kommunrelationer  
Arbetena, förutom saneringen av Stora ridhuset, har gått lite i stå. Linda H försöker få till 
ett möte med ansvariga på kommunen för att diskutera kommande åtgärder. Här är bl.a. 
el ner till Vallen och nya staket kring gräs- och grusbanorna prioriterade. Även 
återställande av området kring verkstaden behöver göras. 

Det finns ganska mycket pengar kvar i upprustningsprojektet. Möjligen kan vi få hjälp 
med bl.a. beställning av grus. 

Christer har träffat kommunens skogsvårdare för att klargöra vad vi får ta ner för den nya 
bansträckningen till fälttävlan. Vi får även ta ner sly runt anläggningen utan att söka 
särskilt om tillstånd. Vi kommer att underteckna ett slyröjningsavtal som reglerar detta. 

 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Inga kända olyckor eller tillbud har inträffat. 

 

21054 Beslut om nedsättning av box- och licenstimmar under 2021 

Under Covid 19-pandemin har det funnits få tillfällen för medlemmar att fullgöra sina 
timmar och förslag finns därför om att halvera box- och licenstimmarna för året. 
Boxtimmarna skulle därmed uppgå till 20 i stället för 40 och licenstimmarna till 8 i stället 
för 16, totalt 28 timmar i stället för 56. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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21055 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

21056 Utvärdering av mötet 

Under utvärderingen diskuterades ett behov av att under hösten arrangera ett möte med 
syfte att diskutera framtidsfrågor. 

 

21057 Nästa möte 
Nästa möte är inplanerat till onsdagen den 18 augusti kl. 19.00. 

 

21058 Avslutning 
Christer avslutade mötet kl. 19.54 och önskade alla en glad sommar. 

 

Skrävsta  

 

 

Mischa Johansson Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


