
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 3 februari 2021 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Marcus Ribbing, Ledamot (deltar via Teams) 
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  

Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 
 

20135 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.07 

20136 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

20137 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutar att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

20138 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

20139 Skrivelser 
a) 

 

20140 Rapporter 

a) TK 
Linda rapporterade. 

Den 30/1 träffades TK. Vid mötet bestämdes att alla tävlingar fram till den 30/6 slopas. 
 

För BRS medlemmar ordnas en programträning den 6/3 och en ”Pay and ride” den 7/3.  
 

Någon form av aktiviteter istället för tävlingarna under påskhelgen är under planering.  
 



Alla tävlingar som är inplanerade under hösten är tänkta att bli av. 

TK föreslår att de ideella timmarna för dem som har boxkontrakt sänks från nuvarande 40 
timmar till 30 timmar. Styrelsen fattar beslut i frågan vid nästa styrelsemöte. 

Dressyrbanan på Vallen behöver åtgärdas. Linda får i uppdrag att göra ett 
kostnadsförslag. 

b) BRUS 

Amanda informerade. 
 
BRUS årsmöte den 7/2 kommer att hållas digitalt. Uffe fixar det tekniska. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade. 

Fyrhjulingen kommer till användning även för snöröjning, då vi kommer åt att ploga ner 
till hagarna och mellan stallarna. 

Dräneringen av stora ridhuset pågår fortsatt. 

Stalltvätten i sommar kommer skötas via hyresgäster och personal för att säkerställa ett 
bra resultat och för att spara lite pengar så kommer det största arbetet ske ideellt. 

En ny hovslagare kommer att anlitas. Hon heter Camilla. 

Realgymnasiets nya lärare heter Kajsa och Martin, Kajsa har kommit in i arbetet bra och 
Martin börjar den 8/2. 

Sportlovs aktiviteterna som kunde bokas från den 1/2 är redan fullbokade. 

Sommarens ridläger kommer publiceras inom kort. 

Helena Jonsson, tränare i hoppning, kommer boka ridhuset för att arrangera kurser. 

Hästläget. 
Hero är behandlad i ryggen. Bettan ska på återbesök till veterinären. Minnie är under 
igångsättning. Epona är till salu. Maggan har flyttat till Norrland.  

 

d) Ekonomi 

Linda rapporterade. 
Resultatet för 2020 gav ett plus på 140 000kr. Fyllnadsgraden i ridgrupperna är 99%. 
Resultatet för 2021 så här långt följer budget. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
 

f) Personalutskott (PU)  
 

g) Kommunrelationer  
Med anledning av pandemin är det svårt att hitta mötestider. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

20141 Beslut om policyer 



20142 Årsmötet 

Christer informerade. 

Förslaget till stadgeändringar ligger på hemsidan tillsammans med övrig information 
angående årsmötet. 

Revisorns PM gicks igenom. Den nya styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån detta 
PM.  

Årsmötet kommer hållas via Teams. Information kring hur det ska gå till kommer finnas 
på hemsidan. Ordföranden för årsmötet och sekreteraren kommer att sitta tillsammans 
under mötet. Christer och Uffe kommer finnas tillgängliga för att sköta det tekniska. 

FCM-checkar och pokaler kommer att kunna hämtas på stallkontoret. 

Det konstituerande styrelsemötet kommer att hållas via Teams i direkt anslutning till 
årsmötet. De av årsmötet valda ledamöterna och suppleanterna samt kvarstående 
ledamöter behöver ha tid att delta också efter årsmötet.  

Beslut 

a) Dagordning 
Christer presenterade ett förslag till dagordning. 
Styrelsen beslutade att anta förslaget. 

b) Medlemsavgifter 2022 
Styrelsen beslutade att föreslå till årsmötet att medlemsavgifterna ska vara 
oförändrade. 

c) Avsättning till Ungdomsfonden 2022 
Styrelsen beslutade att föreslå till årsmötet att avsättningen till Ungdomsfonden 
ska vara oförändrad. 

d) Verksamhetsberättelsen 
Styrelsen beslutade att anta och skriva under Verksamhetsberättelsen för 2020. 

e) Årsredovisningen 
Styrelsen beslutade att anta och skriva under årsredovisningen för 2020. 

f) Sekreterare 
Styrelsen beslutade att anmäla Kerstin Ångman till sekreterare vid årsmötet. 
 

20143 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

20144 Utvärdering av mötet 

20145 Nästa möte 
Konstituerande styrelsemöte lördag den 20 februari 2021 efter årsmötet 

20146 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet klockan 20.52 

 

Skrävsta  

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 


