
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 6 april 2022  
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård/ via Teams 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Amanda Emanuelsson, Ledamot, deltog från klockan 19.19 
Lotta Gill, Ledamot, lämnade mötet klockan 20.34 
Åsa Edell, 1:a suppleant, deltar via Teams 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Mischa Johansson, 4:e suppleant  

Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK 
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
 

22022 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.07 

22023 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

22024 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

22025 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna med följande ändring:  

punkten 22015 b): 

DUS (distriktets ungdomssektion).                                                                                                                                        

22026 Skrivelser 
a) 

 

22027 Rapporter 

a) TK 

Linda och Christer rapporterade 
 

Ponnydressyrtävlingen den 27 mars med allsvenskan div 3 fungerade bra, vi hade med ett 
lag som bjöd på fina ritter. 

Förberedelserna för Påskdressyren den 17-18 april pågår. 



Ett lag med ridskoleekipage deltog på Södertörns ryttarcenter i ponnyallsvenskan i 
hoppning div3. Många fina ritter som slutade med en sjätte placering. 

Tävlingsledare till höstens Fälttävlan kommer att vara Christer Silver Holmberg.  

b) BRUS 

Sandra rapporterade 
En påskövernattning på långfredagen är inplanerad. Många är anmälda.  

Måndagsinläggen på Instagram och Facebook är uppskattade. 

Styrelsens kick off tillsammans med Amanda var lyckad. Värdegrund och ledstjärnor gicks 
igenom. Önskemål som framkom var att styrelsen vill ha mer kontakt med BRS styrelse. 
BRS styrelse inbjuds att invigningshoppa käpphästbanan. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
Loppisen den 20 mars drog mycket folk, både säljare och kunder. Arrangörerna gjorde ett 
bra arbete. 

Stora stallet har haft en vattenläcka. 

Det är uppskattat att cafeterian är öppen på lördagar igen. 

Torven från den nuvarande leverantören är slut. Balar av torv (som är mycket dyrare) 
kommer köpas från RS Mustang tills vidare. Förhoppningsvis kommer det att komma ny 
torv i mitten av maj. 

Hästläget. 
Nilla är såld. Max har vandrat vidare till hästhimlen. De nya ponnyerna är mätta. Bora 
Bora och Royal Beauty är D -ponnyer,  Minnie är C- ponny och Guinnes är B-ponny. 

Realgymnasiets avtal går ut. Vi håller på att jobba fram ett nytt avtal när det gäller priser 
mm. 

Vid privathästmötet den 2 april var stämningen god. Diskussion uppstod angående kravet 
på att även privathästägare upp till 18 år ska bära hjälm när hästar leds till och från 
hagarna  

Mia går en ridledarkurs i sommar, en del av kursavgiften får vi bidrag till från idrottslyftet. 

Flera medlemmar deltog i Ridsportförbundets basutbildning som bekostades av bidrag 
från idrottslyftet.  

En sjuk häst på anläggningen har provtagits. I väntan på provsvar är anläggningen stängd 
för utomstående hästar. 

Ridvägarna som tagit stryk under vintern fixas med sopsand. 

Rondellen och personalparkeringen vid lilla ridhuset används för lämning och hämtning.  
Det är en säkerhetsrisk då ridgrupperna rider förbi, även hästar som leds passerar. En 
tydlig skylt behövs som avvisar obehöriga och talar om att parkeringen bara får användas 
av personal. Säkerheten skulle bli bättre om det är bilfritt runt stallarna. Information om 
detta behöver läggas ut på hemsidan och i sociala medier. 

d) Ekonomi 
Resultatet ser bra ut. Intäkter från tävlingar och cafeterian är bättre än förra året. Viktigt 
att hålla koll på kostnader för foder och strö som kommer bli dyrare. 

Balansen är bättre än förra året. 



e) Verkställande utskott (VU)  
Christer informerade om att Siw inte kan delta vid Ridsportforum. Linda H deltar i Siws 
ställe. 

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

g) Kommunrelationer  
Ett uppföljningsmöte är på gång inom kort. Linda får i uppdrag att kolla om kommunen 
har kontakt med leverantör av trästockar/stolpar. Linda framför att Christer och David 
önskar närvara vid staketbygget på Vallen.  

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

22028 Ny lösning för hemsidan 

Christer informerade.  

Riksidrottsförbundets avtal med Idrott online har gått ut. Specialförbunden får titta på 
egna hemsidelösningar i fortsättningen. Ridsportförbundets lösning är ett avtal med Site 
vision. BRS kan dra nytta av att ha samma lösning. Christer föreslår att BRS tecknar ett 
avtal med Site vision. 

Styrelsen beslutade att anta förslaget.  

22029 Byte av lås på anläggningen 

Linda informerade om att alla lås på anläggningen behöver bytas ut.  

Styrelsen beslutade att anläggningens lås byts ut och ger Linda i uppdrag att i samråd 
med VU välja det mest ekonomiska systemet. 

22030 Utbildningsdag 

Amanda informerade. 

Amanda och Ebba vill verka för att skapa sammanhållning i klubben t.ex. genom att 
anordna utbildningsdagar och/eller clinics som ska vara tillgängliga för alla medlemmar. 
Amanda presenterade ett förslag på ett sådant tillfälle som skulle kunna anordnas en 
söndag i början av höstterminen.  

Styrelsen beslutade att stötta förslaget och tycker att priserna för deltagande kan höjas. 

22031 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22032 Utvärdering av mötet 

22033 Nästa möte 
Tisdagen den 10 maj.  Kerstin Karlsson fixar fika. 

22034 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet klockan 20.46 

 

Skrävsta 22-04-06 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 



 

 

 

 

 


