
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 15 december 2021 kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUS-ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant, deltar via Teams 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant, deltar via Teams 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
 

21112 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan  19.07 

21113 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkt 21122 angående pandemiläget. 

21114 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

21115 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21116 Skrivelser 
a) 

 

21117 Rapporter 

a) TK 

Linda rapporterade 
Dressyrtävlingarna 4-5 december genomfördes med fullt startfält.  
Nästa tävling är ponny och hästdressyr den 5-6 januari 2022. 

b) BRUS 

Teresia rapporterade 
BRUS digitala julkalender är igång. Den har fått fin respons i och utanför BRUS. 
BRUS vill skicka medlemmar till ULK. Pengar för kurskostnaden sökes från idrottslyftet. 
Teresia anmäler intresserade.  
Inför nästa år kommer två styrelsemedlemmar avsäga sig sitt uppdrag. 



Via Tellonym skickas anonyma kränkande meddelanden. Föräldrar behöver informeras 
om att detta förekommer.   
David, Fredrik och Christer är igång med att bygga käpphästhinder. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade. 
En privathäst har feber och har provtagits. Provsvaret avgör om anläggningen behöver 
stängas. 

Under den kalla perioden i början av december frös vattnet i de mindre stallen. 
Värmeledningar behöver installeras. 

Hästläget ser ljust ut. Alla hästar utom Uno deltar i verksamheten. Uno har börjat sättas 
igång. Bora Bora och Royal Beauty är nya ponnyer. En av dem har vi fått i utbyte mot 
Salemon. 

Medarbetarsamtal är genomförda. 

Personalmingel är inplanerat innan jul. 

Sportlovsaktiviteter är under planering. Alla julkurser är fullbokade. 

Revisorn Angelica Stööp har besökt anläggningen i samband med revisionen. 

En ny trailer är inköpt. Den gamla kommer renoveras och säljas. 

d) Ekonomi 

Linda rapporterade. 
Utfallet till och med november ser bra ut. Balansen är stabil. 

e) Verkställande utskott (VU)  
VU hade inget att rapportera. 

f) Personalutskott (PU)  
PU hade inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  
Kommunen har satt fart på de entreprenörer som anlitats i samarbetsprojektet. 
Förhoppningsvis påverkar det att återstående arbeten snart kommer att slutföras.   

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Ett tillbud under en lektion har inträffat. 

21118 Budget 2022 

Beslut om budgeten för nästa år skjuts upp till nästa möte. Linda mailar nödvändiga 
underlag. Frågor och svar angående budgeten mailas via info.styr@brs.nu innan mötet.  

21119 FCM 

132 checkar kommer att betalas ut.  

Styrelsen beslutade att värdet på checkarna höjs till 85 kronor. 

21120 Tävlingsstöd 

Tävlingsstöd för 118 placerings poäng kommer delas ut.  

Styrelsen beslutade att 16 kr per poäng kommer att utdelas. 

 

 

 

 



21121 Årsmötesdatum och förhandsmeddelande om årsmöte 

Styrelsen beslutade att datum för årsmötet blir den 19 februari 2022 som tidigare 
föreslagits.  

Styrelsen beslutade att förhandsmeddelande angående årsmötet läggs ut i samband med 
att decembers styrelseprotokoll publiceras.  

Christer ansvarar för verksamhetsberättelsen. 

21122 Pandemiläget 

Styrelsen diskuterade hur vi ska förhålla oss till det nya pandemiläget.  

Synpunkter som framfördes var bland annat: 

- Ska utdelning av hästar göras på annat sätt? 
- Påminnelser om att hålla avstånd behövs. 
- Behöver lokaler inomhus stängas? 

Vi inväntar ytterligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

21123 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

21124 Utvärdering av mötet 

21125 Nästa möte 
Tisdagen den 11 januari 2022. 

21126 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet kl.20.24 

 

Skrävsta 2021-12-15 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


