
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 13 oktober 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  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Mischa Johansson, 4:e suppleant  

Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
 

21086 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.01 

21087 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

21088 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Åsa Edell till justeringsperson.  

21089 

 

Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21090 Skrivelser 
a) Inga skrivelser har inkommit. 

21091 Rapporter 

a) TK 
Siw rapporterade 

TK har träffats vid ett kortare avstämningsmöte. Det som nämndes från mötet var att 
senaste ”Pay and Ride” och ”Pay and Jump” fungerade väl.  

Inför novemberhoppningen saknas en tävlingsledare i nuläget. Listor med information om 
vilka uppgifter funktionärer ansvarar för finns men behöver anslås tillsammans med 
funktionärsschemat. Schemat är uppsatt i stallet och har börjat fyllas på. 

  



 

b) 

 

BRUS 

Teresia informerade. 
En skötarkurs är under planering.  
Käpphästaktiviteter är på gång. Tack till Fredrik som hjälpt till med hinderbygge.  
Julkalendern är planerad. Det är bara själva inspelningen kvar.  
En Halloween övernattning är inplanerad.  
Med anledning av klubbens satsning på att stoppa näthatet är Teresia ombedd att skriva 
en krönika i ”Häst och ryttare”.  

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
Anläggningen är stängd med anledning av att två privathästar drabbats av feber. De 
prover som tagits på de sjuka hästarna har varit negativa. Anläggningen kommer vara 
stängd 21 dagar från utbrottsdagen. 

Föreläsningen ”Stoppa näthatet” var mycket bra och uppskattad av de ca 90 personer 
som deltog. Bland deltagarna fanns barn, ungdomar, föräldrar och vuxna. 

Alla Höstlovsaktiviteter är fullbokade.  

Fyllnadsgraden i ridgrupperna är god, endast 3 lediga platser. 

Den 18/11 erbjuder Hööks 20% rabatt till alla BRS medlemmar.  

Anmälan till aktiviteter måste ske via ” Min ridskola” för att klubben ska kunna ta del av 
LOK stödet. 

Hästläget 
Paddy är i hästhimlen. Max och Carina är på väg in i verksamheten. Jurand och Wermut 
skrittas. Uno leds tre gånger om dagen. Grynet rids. Rio blev sparkad i hagen och kan inte 
delta i verksamheten. Marvin är röntgad och ordinerad boxvila till veterinären kommer på 
återbesök. Film på nya hästar som skulle kunna bytas ut mot Weneda och Isla är på gång.  

Alla i personalen är nu på plats. Personalen jobbar för att rensa och göra anläggningen 
klar för vintern. 

d) Ekonomi 

Linda rapporterade 
Resultatet följer budget. Likviditeten är god, ligger något under förra årets.  

Priserna kommer att behöva höjas med anledning av att kostnaderna för att driva 
verksamheten ökar. Till exempel har torven har blivit dyrare, näringsvärdet i hösilaget är 
dåligt och fodertillskott behöver sättas in. Inköpspriset på hästar har stigit.  

Från kommunen delas ett Ridsportbidrag på 230 000: - ut. 

Då det investerats i en hel del nya terränghinder och gjorts nya sträckningar för banan 
m.m. så blev  det ekonomiska resultatet från Fälttävlan 4000: - minus. Detta minus 
kommer förhoppningsvis ge ett större plus nästa år, då det går att återanvända det 
mesta.  

e) Verkställande utskott (VU)  
VU har per capsulam beslutat att tilldela en ledig boxplats till familjen Evsäter. 

Styrelsen har inget att invända. 

  



f) Personalutskott (PU)  

PU hade inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  
Kommunen arbetar just nu intensivt med att åtgärda de arbeten som kvarstår av 
samarbetsprojektet. Bland annat har läkt mellan plankorna i lilla ridhuset satts upp. Hål i 
sargen ska lagas. Uteboxarna på stallplanen ska byggas om till spolspilta och 
veterinär/hovslagarplats. Staketet runt skrittmaskinen ska bytas ut. Fönster i 
ridskolestallet ska bytas. Nödutgångsskyltar lagas. Alla staket på hoppbanan och 
dressyrbanan på vallen ska bytas ut. Bilvägen kommer asfalteras.  

El till vallen och värme till stora ridhuset är också på gång. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Ett tillbud under ridlektion har inträffat. 

21092 Revidering av policy 107 

Policygruppen föreslog att policyn skrivs om enligt bilaga ”Attesträtt” i kallelsen. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

21093 Ta bort policy 102 

Policygruppen föreslog att policyn tas bort och ersätts av en mall rörande teckningsrätt 
som biläggs till protokollet vid konstituerande styrelsemötet. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

21094 Ta bort policy 104 

Policygruppen föreslog att policyn tas bort. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

21095 Nytt dokument rörande teckningsrätt 

Policygruppen presenterade ett nytt förslag till teckningsrätt. Se bilaga ”Teckningsrätt” i 
kallelsen. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

21096 Åtgärdslistan 

21097 Utvärdering av mötet 

21098 Nästa möte 
Tisdagen den 9 november 2021. 

Åsa fixar fika. 

21099 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet kl.20.42 

 

Skrävsta 2021-10-13 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Åsa Edell 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 



 

 

 

 

 


