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 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdag den 18 augusti 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 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 

 
 

21059 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.07. 

21060 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes. 

21061 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Mischa Johansson till justeringsperson.  

21062 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21063 Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit. 

 

21064 Rapporter 

a) TK 
Hopptävlingen 21-22/8 ställs in pga. för få anmälningar. En anledning till att så få 
anmälningar inkommit kan vara att färre tävlingslicenser lösts under året med anledning 
av pandemin. 

Till Fälttävlan har tillräckligt många anmälningar inkommit och förberedelserna pågår för 
fullt. Under arbetsdagen på Vallen i helgen var det dålig uppslutning. Tävlingskommittén 
hoppas på bättre deltagande under arbetsdagarna den 29/8 och 5/9. Förberedelserna 
följer i stort sett tidsplanen. En del funktionärsuppdrag är ännu inte bemannade. 
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Tävlingsplaneringen för 2022 är inte klar. Linda mailar listan med förslag på datum för att 
beslut ska kunna fattas så snart som möjligt. 

Återstående tävlingar under 2021 kommer förhoppningsvis kunna genomföras som 
planerat. Planer finns på att lägga till en ”Pay and jump”. 

Arrangerandet av en fälttävlan under våren diskuterades. Ett förslag är att arrangera en 
”Pay and cross” på våren i stället. 

b) BRUS 
Teresia rapporterade 

BRUS har träffats och planerat höstens aktiviteter. En skötarkurs är på gång. Deltagare 
söks till ”Vi i stallet”-finalen i september. Majken och Fia är anmälda till en förberedande 
ungdomsledarkurs. Arrangerandet av Luciashow har diskuterats. Med tanke på pandemin 
ersätts den eventuellt av en Julkalender. 
 

c) Verksamhetsrapport  

Linda rapporterade. 

Fyllnadsgraden i ridgrupperna är god. Endast två lediga platser finns fortfarande. 

BRS kommer att delta i cuper i hoppning och dressyr både med ponny och häst. 

Tvättmaskinen gick sönder och har ersatts med en begagnad genomgången tvättmaskin. 

Ytterligare fyra höautomater till uteboxarna har installerats.  

Sjukstallet har haft en vattenläcka. 

Hästläget 
Uno är skadad och väntar på operation. Beräknad konvalescens är ett år. Jurand har en 
senskada som beräknas ta två månader att läka. Wermut, Grynet, Falcon och Max är 
skadade och ska kollas av veterinär. Jim och Karina är under igångsättning. 
Göran (Glukhov), Isla och Weneda är nya hästar. Isla och Weneda behöver 
veterinärbesiktigas innan det bestäms att de får stanna. Cullen är en ny ponny. 

Personalläget. 
Rebecca arbetar på lördagar. Linda E är 50% sjukskriven. Sabina är snart tillbaka från sin 
barnledighet.  

Kommunsamarbetet 
En ny projektledare från kommunen kommer tillsättas. Under sommarens arbeten har en 
nätverkskabel till Vita Villan skadats. Även skrittmaskinen har fått skador. Kommunen ska 
åtgärda detta. Saneringen i stora ridhuset är färdig.  
Nytt underlag är inlagt i stora ridhuset. Även i lilla ridhuset ska underlaget bytas.  
Nya avloppspumpar har installerats.  
Dressyrsargen på Vallen behöver bytas. 
Många obehöriga rör sig på anläggningen på kvällstid. En låsbar grind behövs och 
kommunen diskuterar frågan med grannen. 
Linda och Kerstin K försöker få till ett möte med de ansvariga i kommunen. 

Kvällsbelysningen verkar inte fungera som den ska. Linda undersöker. 

d) Ekonomi 
Linda rapporterade 

Kommunalt och statligt LOK stöd har sökts. Stödet kommer bli mindre än 2019 på grund 
av pandemin. Bidrag som kompenserar det minskade stödet kommer sökas. 
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Likviditeten ser ut som 2020. Resultatet är bättre än budget men i nivå med fjolåret. 
Ökande kostnader för bl.a. hästinköp gör att budgeten för 2022 behöver ses över i god 
tid. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
VU rapporterade från arbetet under sommaren. 

f) Personalutskott (PU)  

PU har inte haft några ärende. 

g) Kommunrelationer  
Se Verksamhetsrapporten. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Två olyckor inträffade under ridlägren. 

21065 

 

Beslut om policyer 

Inga beslut fattades. 

21066 

 

Cafeterian 

Cafeteriagruppen har inkommit med önskemål om att få styrelsens syn på att öppna 
cafeterian under helgerna igen. Följande synpunkter framkom: 

- Arbetet måste vara frivilligt 
- De som arbetar måste vara vaccinerade två gånger 
- En avskärmning vid försäljningsdisken behövs 
- Alla allmänna regler kring cafeteriaverksamhet måste följas 

Styrelsen ger Kerstin Å i uppdrag att tillsammans med cafeteriagruppen skriva ett förslag 
på hur verksamheten skulle kunna bedrivas. Förslaget delges styrelsen via mail. 

21067 Rökrutan 

Lotta önskade styrelsens syn på att det finns en rökruta på anläggningen. Lotta menar att 
en rökruta ger fel signaler när BRS är en rökfri anläggning. Styrelsen kom fram till att 
rökrutan ska tas bort och skyltar om rökfri zon bör sättas upp. Innan beslut fattas får 
Linda i uppdrag att kolla att detta överensstämmer med kommunens riktlinjer. När 
beslutet är fattat ansvarar Lotta för att skyltningen blir utförd. 

21068 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

21069 Utvärdering av mötet 

21070 Nästa möte 
Tisdagen den 14 september. 

21071 Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.57. 

 

Skrävsta 2021-08-18 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Mischa Johansson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 
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