
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 9 november 2021  kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK, deltog via Teams 
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, avvek 19.45 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Mischa Johansson, 4:e suppleant  

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 
 

21100 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.04. 

21101 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med ett tillägg. Punkten 21 107 angående First Class Member 
checkar lades till. 

21102 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

21103 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21104 Skrivelser 
a) 

 

21105 Rapporter 

a) TK 
Siw rapporterade. 

Vid en arrangörsträff i Stockholms läns ridsportförbund framkom att de klubbar som 
arrangerat tävlingar under året har tappat 30-40% av antalet startande. Ett förslag för att 
öka antalet deltagare vid kommande tävlingar är att halvera licensavgifterna.  

Novemberhoppningen fungerade väl. Överdomaren berömde BRS för ett väl genomfört 
arrangemang. Ett olyckstillbud inträffade då ambulans behövde tillkallas. Ett annat tillbud 
inträffade när en ryttare red i vägen och störde den ryttare som genomförde sin 



hoppning. Under helgen fanns tillräckligt med funktionärer även om det betydde att 
många fick arbeta långa pass. Ett tack till alla duktiga funktionärer har lagts ut på nätet. 

Det diskuterades hur fler funktionärer kan raggas inför kommande tävlingar  

Christer och Fredrik rapporterade från ett fälttävlansmöte. 20 klubbar i Mälardalen bildar 
ett kluster för att samplanera tävlingar. Bland annat för att förhindra att tävlingsdatum 
krockar. 

b) BRUS 

Teresia rapporterade 
Under höstlovet arrangerade BRUS ett Halloweendisco och en övernattning. Båda 
aktiviteterna var uppskattade. 

Lördag den 13/11 anordnas en Tårtjakt. 

En text angående mobbning har lagts ut på hemsidan. 

Sweden international horseshow kommer att arrangera en käpphästtävling. BRUS 
försöker hitta deltagare för att kunna anmäla ett lag. 

 BRUS styrelseprotokoll kommer i fortsättningen att delges styrelsen. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
 
Julkurserna kommer släppas inom kort. 

Höstlovskurserna funkade bra. 

Stockholmscupen och ponnycuperna är igång. 

Bettan, Linda, Helena och Birgitta går fortbildningskurser. 

Hästläget. 
Isla har skickats tillbaka. Weneda kommer vara kvar tills vidare.  
Marvin, Grynet, Uno, Rio och Salomon ska kollas av veterinär. 
Jurand, Max och Karina har börjat sättas in i verksamheten.  

Kommunens arbeten fortsätter. Skrittmaskinen håller på att få nya staket och grind. 
Arbetet är klart inom kort. Utanför uteboxarna har det asfalterats. Veterinär och 
spolplatshuset är under uppbyggnad. Fönsterfoder i stora ridhuset har åtgärdats. Lilla 
ridhusets innerväggar håller på att bli målade och det har spikats på läkt.  

Anticimex har bekämpat råttor som varit synliga i samband med grävarbeten. 

Ridsportförbundet har besökt anläggningen för att göra en översyn av säkerhet och 
hästhållning. Det mesta ser bra ut men några anmärkningar gjordes. Det är rörigt i 
privatstallen, ridhusspeglarna i lilla ridhuset behöver åtgärdas, krokar i ridhusen bör vara 
av gummi. 

En ny hästtransport till ridskolehästarna behövs. 

d) Ekonomi 

Linda rapporterade 
Resultatet följer budget. Likviditeten är god.  

Budgetarbetet inför 2022 är påbörjat. 

 



e) Verkställande utskott (VU)  
VU föreslår att en ny hästtransport till ridskolehästarna köps in.  

Styrelsen bifaller förslaget. 

Linda får i uppdrag att köpa in en lämplig transport. 

f) Personalutskott (PU)  
PU har gjort en lönerevision. 

g) Kommunrelationer  
Inga möten med kommunen har genomförts sedan senaste styrelsemötet. 

Linda har direktkontakt med hantverkarna som utför arbetena på anläggningen. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Se TK’s rapport från Novemberhoppningen. 

21106 Prislistan 

I Lindas förslag till prislista har höjningar på  3-5% gjorts. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget med följande justeringar: 

- Uppstallningar höjs med 5% 
- Korrigering av den procentuella höjningen av ridpriset för seniorer. Höjningen är 

5%.  

 

21107 First Class Member checkar 

Styrelsen beslutade att checkarna som delades ut 2021 ska gälla även under 2022 med 
tanke på att pandemin gjort att checkarna inte har kunnat användas i cafeterian. 

21108 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

21109 Utvärdering av mötet 

21110 Nästa möte 
Onsdagen den 15 december 2021. 

Kerstin Karlsson fixar fika. 

21111 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet kl.20.35 

 

Skrävsta 2021-11-09 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 



 


