
 

 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 14 september 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 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUS-ledamot  (deltog via Teams) 
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant (deltog till kl.19.45) 
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  

 
21072 Mötets öppnande 

Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.00 

21073 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

21074 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

21075 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21076 Skrivelser 
a) Inga skrivelser har inkommit. 

 

21077 Rapporter 

a) TK 
Lotta rapporterade från helgens Fälttävlan.  

Det var dålig uppslutning på funktionärer både under förberedelsearbetet och 
tävlingsdagarna. Många av de funktionärer som ställde upp har fått arbeta hårt och 
känner sig slitna. Två incidenter då ambulans behövde tillkallas inträffade. Funktionärerna 
på plats fick beröm från SOS alarm personalen. Incidenterna medförde förseningar i 
startordningen. Både positiv och negativ respons från tävlingsdeltagarna har inkommit. 
En grundlig utvärdering av tävlingen där Björn Palm (teknisk delegat) deltar kommer att 
göras.  



Linda informerade om att följande tävlingar återstår att arrangera under hösten: 

”Pay and ride ”26/9 
Dressyr 2-3/10. Funktionärer finns till alla uppgifter förutom till cafeterian. 
“Pay and jump” i oktober. 
Hoppning 6-7/11 

b) BRUS 

Teresia informerade. 

BRS har inte fått ihop något lag till ”Vi i stallet”tävlingen. I september arrangeras en 
skötarkurs. En digital julkalender kommer i december. Till våren kommer en Majshow 
genomföras. De som arbetar med käpphästprojektet behöver hjälp att bygga hinder. 
Fredrik lovar att hjälpa till. 
 

c) Verksamhetsrapport 
Ridborgarmärket. 
BRS ligger 2:a i tävlingen. Info om att uppridning för märket behövs för att ännu fler ska 
ta märket. En ridinstruktör kan göra bedömningen under en ridlektion. 

Fyllnadsgraden i ridgrupperna är god. 

Planering av Höstlovs aktiviteter är på gång. 

Hästläget 
Falcon och Jim är på gång in i verksamheten. 
Grynet, Wermut, Jurand, Carina och Max kommer kollas av veterinär om 2 veckor. Uno är 
opererad och behöver 3 mån. konvalescens. Paddy är fortsatt konvalescent. En ny häst, 
Rio, är ombesiktigad och inköpt. 

Registrering av hästar hos jordbruksverket som ska vara klart senast den 1 oktober är på 
gång efter att anläggningen godkänts.  

Personalen är nu fulltalig. 

Anläggningen 
En firma har anlitats för att testa alla brandsläckare,  
En ny vägbom är beställd och kommer sättas upp istället för den som sitter vid lilla 
ridhuset. 
Elrevisionsverket har gjort en elbesiktning. De anmärkningar som gjordes är åtgärdade. 
Internet ligger helt nere i nuläget. Detta ska åtgärdas inom kort.  
All trasig utomhusbelysning är åtgärdad. Några nya strålkastare har köpts in och 
monterats. 
Sponsorskyltar är uppsatta i ridhuset. 

Stort tack till Siw för alla blommor till anläggningen och Fälttävlan. 

 

d) Ekonomi 
Resultatet följer budget. Resultatet från fälttävlan är inte helt klart ännu, cafeterian sålde 
mer än väntat.  

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

f) Personalutskott (PU)  
PU hade inget att rapportera 



g) Kommunrelationer  
Efter tät mailkontakt med kommunens ansvariga har BRS nu fått besked om att 
samarbetsprojektet flyttats till Kultur och fritidsförvaltningen. Det innebär att samma 
projektledare som tidigare kommer att finnas kvar. De projektpengar som återstår skulle 
bland annat kunna användas till ytterbelysning, fortsatt asfaltering, nya fönster i 
ridskolestallet, el till Vallen, dränering av fler hagar. Inför det möte som är inplanerat den 
22/9 behöver en prioritering av önskemålen om åtgärder göras. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Två olycksfall har inträffat. Ett i samband med en ridlektion och ett i samband med 
utgång från paddocken. 

21078 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

21079 Cafeterian 

Kerstin Å informerade om att cafeteriagruppen återkommer med förslag till hur 
verksamheten på helgerna ska se ut till vårterminen. 

21080 Rökrutan 

I BRS verksamhetsplan är det inskrivet att vi är en rökfri anläggning. Konsekvensen av 
detta blir att rökrutan tas bort 

Styrelsen beslutade att rökrutan tas bort, info angående en rökfri anläggning läggs ut på 
hemsidan samt att informationsskyltar sätts upp på anläggningen.  

Lotta ansvarar för att informationen kommer ut på hemsidan och att skylten ”Rökruta” 
tas bort och nya skyltar om en rökfri anläggning sätts upp. 

21081 Uttag från Ungdomsfonden 

Linda föreslog att ett bidrag på 500 kr delas ut till deltagare i Ponnycupen i dressyr och 
hoppning.  

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

21082 Beslut om policyer 

Policygruppen föreslår att policy P201 angående bemärkelsedagar och policy P703 
Vandringspris ”Anders minne” tas bort. Innehållet i policyerna känns inaktuellt. 

Styrelsen beslutade att bifalla policygruppens förslag. 

21083 Inköp av akutväska 

Innehållet i den nuvarande akutväskan är helt obrukbart. I en akutväska bör innehållet 
förnyas årligen.  

Styrelsen beslutade att ge Linda i uppdrag att köpa in två nya akutväskor. 

21084 Utvärdering av mötet 

21085 Nästa möte 
Tisdag den 13 oktober. Linda fixar fika. 

21086 Avslutning 
 

Skrävsta 2021-09-14 

 

 



Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


