
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 10 maj 2022 klockan 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  
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant deltog till 19.20 
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Lotta Gill, Ledamot  

Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
 

22035 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.09 

22036 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

22037 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

22038 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22039 Skrivelser 
a) En inbjudan till kommunens föreningsträff torsdagen den 19/5 har inkommit. Linda H 
går på den. 

 

22040 Rapporter 

a) TK 
Påskdressyren ställdes in pga. sjuk häst på anläggningen. 

Vallenhoppet 22/5 är under planering. Få anmälningar har inkommit. Många funkisar har 
anmält sig. Domarvagn saknas fortfarande. 

Hoppansvariga för höstens fälttävlan är preliminärt Siw och Amanda.  

 

  



b) BRUS 

Teresia rapporterade 
Påskövernattningen blev lyckad. En rykttävling med fint pyntade hästar och fint 
samarbete har genomförts. Bilder finns på Instagram. Fångarna på Skrefsta är ytterligare 
en aktivitet som arrangerats. Alla aktiviteter drog många deltagare. 

Majshowen den 26/5 kommer arrangeras i stora ridhuset. Funktionärer kommer behövas. 
Funktionärer kan tillgodoräkna sig ”funkistimmar”. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
Torven är slut från leverantören. Balar som är dyrare köps in från annat håll.  För 
framtiden behövs ett alternativ till torven. 

Foderkostnaderna kommer troligtvis att öka. 

Boxkontrakten är under påskrift av alla boxinnehavare. 

BRS vann Stockholms cupen i dressyr. 

I Guldcupen återstår en omgång. 

Allsvenska lagen i dressyr div3 både ponny och häst går vidare till final.  

Hästläget är bra. Queen och Elexia är på gång in i verksamheten. En epilepsiutredning 
kommer göras på Minnie. 

Träckprov har tagits och hästarna är avmaskade. 

Vi kommer att succesivt beta in alla hästar inom kort. 
 
Tandläkaren har kollat av ca 10 ridskolehästar. Alla hästar får tandläkarbesök en gång per 
år. 

Personalläget är bra, även inför sommaren ser bemanningen bra ut. 

Betena har börjat kollas igenom. 

Traktorn är reparerad. Försäkringen täcker de stora delarna av kostnaden. 

Låsbyten är under fortsatt utredning. 

Laddning av elbilar diskuterades. 

Orienteringstävlingen den 1/5 som arrangerades på anläggningens område var 
välorganiserad. 

 

Christer rapporterade. 
Christer och Lotta arbetar med den nya webbplatsen. Rapport om detta kommer nästa 
styrelsemöte. 

d) Ekonomi 
Fortsatt följer utfallet budget trots ökande priser på torv och foder. Prisjusteringar har 
gjorts på ridpriserna.  

Övriga poster i Prislistan behöver ses över vid nästa styrelsemöte. 

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



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

g) Kommunrelationer  
Staketen till Vallen är ännu inte på plats. En prioriteringsordning för att använda det sista 
av de projektpengar som finns kvar behövs. Linda föreslår följande åtgärder: 

 staket till Vallen, iordningställande av stallplanen, asfaltering och åtgärdande av sjuk 
hagarna. Eventuellt kan BRS fixa dressyrbanans staket om pengarna inte räcker. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

22041 Boxplats 

Styrelsen beslutade att Therese Nordin tar över Jenny Johannssons boxplats. 

22042 Prisjusteringar 

Styrelsen har per capsulam beslutat att ridlektionerna till höstterminen höjs med 3%. 

22043 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22044 Utvärdering av mötet 

22045 Nästa möte 
Onsdag den 15 juni 2022. Siw fixar fika. 

22046 Avslutning 

Christer avslutade mötet kl.20.56 
 

 

Skrävsta 2022-05-10 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


