
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 11 januari 2022 kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande,  deltar via Teams 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK,  deltar via Teams 
Amanda Emanuelsson, Ledamot, deltar via Teams 
Lotta Gill, Ledamot, deltar via Teams 
Teresia Österberg, BRUS-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 
Mischa Johansson, 4:e suppleant, deltar via Teams 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad, deltar via Teams 
 

  
Frånvarande Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  

 
 

21127 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.03 

21128 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkt 21136 angående årsmötet. 

21129 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

21130 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21131 Skrivelser 
a) 

 

21132 Rapporter 

a) TK 
Linda rapporterade. 

Dressyrtävlingarna den 5-6 januari genomfördes med ett lagom stort startfält. 

Kommande tävlingar är en Pay & ride i januari och hopptävlingar i mars. Utvecklingen av 
pandemin kommer avgöra om tävlingarna kan genomföras. 

b) BRUS 

Teresia rapporterade 



Vid senaste mötet planerades årsmötet. Årsmötet kommer genomföras digitalt den 5 
februari. 

Fia Sjösing och Majken Kjellström är föreslagna att delta i ULK.  

I nuläget när stallet är stängt på grund av pandemin är inga aktiviteter inplanerade. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 

 
På grund av pandemin har det varit en hel del VAB och sjukfrånvaro men det har hittills 
löst sig på ett bra sätt. 

Stallet är stängt med anledning av pandemins utveckling. Endast de som ska rida lektion 
får vistas i stallet. Undantagna är nybörjare och P1 ryttare som får ha med sig en 
medhjälpare. Inga skötare får vistas i stallet just nu. Ridhusläktarna stängs. 

Julkurserna fungerade bra. 

En vattenläcka utanför Smedjan har uppstått. Kommunen är på gång med åtgärder. 

Ponnycupen och Stockholmscupen fortsätter men utan samkväm. Kvarka i Djursholm gör 
att matchen mot dem kan komma att ställas in. 

Sportlovkurser planeras även om pandemin kan sätta stopp för genomförandet. 

Utdelning av lektionshästar sker digitalt. 

Hästläget är bra.  
Carina är halt och ska röntgas. Uno är under igångsättning. Privatägda hästen Tania är i 
hästhimlen. 

 

d) Ekonomi 

Linda rapporterade 
2021 kommer ge ett plusresultat på ca 80-90 000. Likviditeten är bättre än förra året. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
 

f) Personalutskott (PU)  
PU lämnade en rapport från sitt senaste möte där de hade diskuterat konsekvenser om 
man inte håller sig till föreningens värdegrunder. 

g) Kommunrelationer  
Linda har träffat kommunrepresentanter. Värme till Stora ridhuset är på gång. Bergvärme 
kan bli aktuellt. Lilla ridhusets tak kollades, och det kommer inom kort att komma förslag 
på åtgärd. Hål i en vattenledning i vattenrummet ska åtgärdas. Staket ska fixas när tjälen 
släpper. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

21133 Budget 2022 

Linda skickar resultatet för december snarast. 

Linda besvarade de frågor angående budgeten som fanns. 



De handlade bland annat om: 

- Resultatet från handikapp ridningen blev lägre än budgeterat med anledning av 
att ”Min skola Östermalm” inte deltagit.  

- Real gymnasiets elevgrupp är mindre än planerat. 
- Cafeterians inkomster kommer från öppethållande under tävlingar. 
- Tävlingsstöd från förbundet har gett intäkter till alla tävlingar. 
- Aktivitetsbidragen har blivit mindre mindre pga. pandemin. 
- Torvkostnaderna kommer att öka.  
- Hösilaget har haft dåligt näringsvärde vilket gör att det har gått åt mer än 

beräknat och hösilage med bättre näringsvärde har behövt köpas in. 
- Underhållskostnader i lilla ridhuset blir lägre än tidigare med anledning av att 

bottenmaterial finns för 2022. 

Styrelsen beslutade att anta budgetförslaget och att en revidering görs i april 2022. 

21134 Revidering av Policyerna P105 och P208 

Styrelsen beslutade att anta policygruppens förslag till revidering av P105 som 
innebär att texten i policyn kortas ner. 

Policygruppen föreslog att policyn P 208 förs över till personalpärmen.  

Styrelsen beslutade att anta förslaget. 

 

21135 Diskussion ang. policy P601 

Styrelsen diskuterade innehållet i policyn som handlar om evenemangsrapporter. 

Styrelsen kom fram till att överdomarrapporter kan ersätta de evenemangsrapporter som 
gjorts. Styrelsen får ta del av överdomarrapporterna via TK. 

Styrelsen beslutade att ge TK i uppdrag att i sin översyn av policyn P002 göra ett tillägg 
angående överdomarrapporter och att evenemangspolicyn P601 tas bort.  

21136 Diskussion angående digitalt årsmötet 

Styrelsen beslutade att förberedelser för ett digitalt årsmöte påbörjas och att ett beslut 

fattas vid nästa styrelsemöte. 

21137 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

21138 Utvärdering av mötet 

21139 Nästa möte 
Onsdagen den 2 februari 

21140 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.55 

 

Skrävsta 2022-01-11 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 



 

 

 

 


