
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 15 juni 2022 kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant, deltog via Teams 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 

Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
 
 

22047 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.02  

22048 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

22049 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Mischa Johansson till justeringsperson.  

22050 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22051 Skrivelser 
a) Inga skrivelser hade inkommit. 

 

22052 Rapporter 

a) TK 
Dressyrtävlingen den 12/6 flyttades från Vallen till ridhusen på grund av att staketet på 
Vallen inte är färdigt. Tävlingen fungerade trots det väl.  

Nästa tävling är Fälttävlan i mitten på september.  

Christer har kontaktats av Westergren, ett företag som bland annat anlägger stall och 
ridbanor. Företaget önskar sätta upp en reklamskylt. Christer kollar upp vilken ersättning 
BRS ska ha för detta. 

TK presenterar en tävlingsplan för hösten vid nästa styrelsemöte. 



b) BRUS 

Sandra rapporterade 

Majshowen var lyckad trots att antalet besökare inte var så stort. 

Arbetet med käpphästhindren pågår. Ett käpphästridläger i sommar planeras. En 
teminsavslutning är inplanerad på lördag 18/6. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
Staketet till Vallens dressyrbana är inte färdigt. Det planeras att färdigställas med hjälp av 
inhyrd personal. 

Det som återstår av kommunprojektpengarna kommer i första hand användas till 
ljudabsorbenter i lilla ridhuset och asfaltering av stallplanen. Om möjligt ska pengarna 
också användas till staket runt gräsbanan på Vallen. Stallplanen kommer göras klar i vecka 
27. 

Personalen är i full gång med gräsklippning och röjningsarbeten. Betena i Lilla dalen och  
Asptuna ses över.  

Det finns ett färdigt sommarschema. 

Mia går ”Ridledaren” tillsammans med Winston. 

Malin Dahlberg säljer ut allt på sin gård. Personalen gör ett besök och kollar om det finns 
något av intresse för BRS. 

Alla lås är bytta. Nycklar kvitteras ut hos Linda. 

Veterinär är inbokad tisdag 21/6. Elexia, Rio, Flingan och Saga ska kollas. Nytillskottet 
Saluth har börjat delta i lektionsverksamheten. Minnie är i hästhimlen. Queen är såld. 

 

d) Ekonomi 
Lina rapporterade 

Likviditeten är bättre än förra året. Resultatet följer budget. Höjda ridpriser, inkomster 
från tävlingar och cafeteria är bättre än budgeterat. 

Torv är fortfarande det ekonomiskt bästa ströalternativet. 

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

f) Personalutskott (PU)  
PU hade inget att rapportera. 

g) Kommunrelationer  
Se verksamhetsrapporten. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

22053 Nya webplatsen 

Lotta arbetar med utseendet på Logotypen. Ulf och Christer arbetar med det tekniska. Ulf 
och Lotta kommer bli ”superusers”/administratörer. 

  



22054 Prisjusteringar av boxplatser och specialgrupper 

Efter att ha kollat priser på andra anläggningar föreslog Linda att boxplatspriserna och 
specialgruppspriserna höjs med 3%. Justeringar kan behöva göras till våren.  

Styrelsen beslutade att anta förslaget. 

22055 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22056 Utvärdering av mötet 

22057 Nästa möte 
Tisdag den 23 augusti 2022 

22058 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet kl.20.15 

 

Skrävsta 2022-06-15  

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Mischa Johansson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


