
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 12 januari kl. 19.00 
 
Plats 

 
Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 

  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Amanda Emanuelsson, Ledamot (deltar via Teams) 
Marcus Ribbing, Ledamot (deltar via Teams) 
Åsa Edell, 1:a suppleant (deltar via Teams) 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant (deltar via Teams) 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 

Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 

20122 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.06 

20123 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkt 20131 ”Information från 
valberedningen” 

20124 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

20125 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

20126 Skrivelser 
a) 

 

20127 Rapporter 

a) TK 
30 januari är ett möte inplanerat. 

Nya direktiv från Ridsportförbundet angående tävlingar är på gång. 

b) BRUS 

Amanda rapporterade. 
 



Ett möte är inbokat för att planera årsmötet och utforma BRUS del till 
Verksamhetsberättelsen. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade. 

Alla ridgrupper är fullbokade. 

Alla julkurser plus de extrainsatta kurserna var fullbokade. 

Planeringen för ridläger är igång. Med tanke på pandemin är det oklart hur många 
personer per grupp som kan delta. 

De extra insatta morgongrupperna för att minska antalet deltagare i ridgrupperna har 
varit svåra att fylla.  

Hur sportlovsaktiviteterna ska se ut är oklart med anledning av pandemin. 

En i personalen är sjukskriven i väntan på svar på covid-19 test. 

Alla, både personal och hästar, saknar skötarna. 

Hästläget: Falcon har en hovböld och kommer snart in i verksamheten, Minnie och Bettan 
ska på återbesök den 14/1 och förhoppningen är att dom snart är inne i verksamheten 
igen. Maya och Guiness är snart tillbaka i verksamheten. Epona och Maggan kommer att 
säljas då de inte passar in i ridskoleverksamheten. 

 

d) Ekonomi 
2020 slutar med ett plusresultat på ca 140 000:-. Likviditeten är 100 000:- bättre jämfört 
december 2019. 

e) Verkställande utskott (VU)  
 

f) Personalutskott (PU)  
Kerstin Karlsson rapporterade. 

Ett löneavtal för 3 år framåt är färdigt. 

g) Kommunrelationer  
Dräneringen runt delar av stora ridhuset pågår. Ridhusporten i stora ridhuset är på gång. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Ett benbrott är inrapporterat. 

20128 Beslut om policyer 

Arbetet med genomgång av policyerna pågår. 

20129 Beslut om budgeten 2021 

Linda gick igenom hela budgeten för 2021. Pandemin har försvårat budgetarbetet. En 
revidering efter 6 månader behöver göras. Vid behov tidigare.  

Styrelsen beslutade att anta förslaget till budget för 2021 med en revidering efter senast 
6 månader. 

20130 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20131 Information från valberedningen 

Kerstin K har blivit kontaktad av Valberedningen och lämnade en rapport 



20132 Utvärdering av mötet 

20133 Nästa möte 
Onsdagen den 2 februari 

20134 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.06 

 

Skrävsta 21-01-12 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


