
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 23 augusti 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  
Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
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 

 
22059 Mötets öppnande 

Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.08 

22060 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkten 22070 ”Bidrag till tävlande i ponny 
cuperna” 

22061 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Åsa Edell till justeringsperson.  

22062 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22063 Skrivelser 
a) Ett brev från politiker i kommunen har inkommit. 

Politikerna önskar göra ett besök på anläggningen och vill att någon från BRS deltar i en 
pod. 

Styrelsen ger Lotta i uppdrag att i ett svar meddela att i nuläget finns inte tid för att ta 
emot något besök eller att delta i en pod.  

 

22064 Rapporter 

a) TK 
David, Fredrik, Christer och Lena jobbar på med förberedelserna inför Fälttävlan. 108 
ekipage är anmälda i nuläget. 



En ”Pay and ride” är inplanerad i ridhuset den 25 september. Alla platser för 
ridskoleekipage är bokade. 

b) BRUS 
Teresia rapporterade. 

BRUS har haft höstens första möte. Käpphästbanan är i princip klar. Förfrågan från 
DUS(distriktets ungdomssektion) om att få använda den har inkomit. Jippon kring bland 
annat käpphästbanan kan skapa positiv publicitet för BRS via media. Planering av höstens 
aktiviteter är på gång. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
SISU bidrag kommer sökas för att utbilda personalen angående psykisk ohälsa och 
bemötande av barn och ungdomar med olika diagnoser. Arbetet med att stoppa näthat 
och få med alla barn och ungdomar i det fortsätter så att vi även i fortsättningen får en 
god och trygg stämning i stallet.  

Sommarens ridläger var fullbokade. 

I princip mår alla hästar bra. Saga är halt och ska kollas av veterinär. Elexia kommer 
jobbas utanför lektionsverksamheten i 6 veckor. Sökandet efter nya ponnyer och hästar 
pågår. 

Amanda är sjukskriven. Övriga i personalen täcker upp för henne. 

Realgymnasiet har börjat sin verksamhet. 

Vi är anmälda till Stockholmscupen i dressyr och ponnycupen i hoppning och dressyr. 

Clinicen den 21/8 fungerade bra. Enbart positiva reaktioner har hörts. Det var till största 
delen BRS medlemmar som deltog. Ca 65 personer deltog hela dagen. Fler utomstående 
hade kanske deltagit om Clinicen legat senare under hösten och om priset för en halvdag 
varit lägre. 

Cafeterian är på gång att fräschas upp. Ny färg på väggarna och vaxning av golven är steg 
ett. 

Tre nya introgrupper har startat. 

d) Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. 

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

f) Personalutskott (PU)  
PU rapporterade från senaste mötet. 

g) Kommunrelationer  
Kommunprojektet stängs den 1/11. Under sommaren har ljudabsorbenter i Lilla ridhuset 
satts upp, stallplanen och delar av infarten har asfalterats. Stallplanen har dränerats och 
nya sjukhagar har satts upp. Det som återstår är staket runt gräsbanan som är på gång, 
det delfinansieras av BRS.  

h) Inträffade olyckor eller tillbud  

22065 Uppstallning av unghästar 

Uppstallning av unghästar på anläggningen diskuterades. 
Synpunkter som framkom var: 



- Anläggningen som ska främja bra hästhållning är inte anpassad för unghästar.  
- Hantering av unghästar kan bli en arbetsmiljöfråga eftersom skaderisken ökar. 

- Behövs en policy?  
- Framgår olämpligheten med unghästar den bilaga som finns till kontrakten?  
- Är incidensförsäkring på alla hästar ett krav?  
-Forskning kring unghästar och god hästhållning bör ligga till grund för beslut i dessa 
frågor. 

Styrelsen ger Linda i uppdrag att kolla vad som står i nuvarande dokument som rör 
uppstallning.  

22066 Gödselhantering 

Styrelsen beslutade att verksamheten får fatta beslut om hur gödselhanteringen löses 
bäst. 

22067 Underhåll av anläggningen 

Styrelsen förde en diskussion kring underhåll av Vallen exempelvis gräsklippning, trimning 
runt banor m.m. för att hålla efter så det inte växer igen helt inför och under 
utomhussäsongerna.  

Linda får i uppdrag att tillsammans med personalen göra en prioriteringslista över vad 
som behöver göras på anläggningen under året.  

Utifrån den listan och uppskattning av tidsåtgång får beslut fattas om nuvarande personal 
kan/hinner göra, eller om tjänster behöver köpas utifrån eller om vi ev. ska anställa någon 
med uppdraget anläggningsunderhåll. 

22068 Tävlingsåret 2023 

Styrelsen beslutade att 2023 års tävlingar planeras tidsmässigt likadant som för 2022. 

22069 Inköp av sopvals och traktorgaffel 

Efter ett styrelsebeslut per capsulam kommer en sopvals till fyrhjuling och traktorgaffel 
att köpas in. 

22070 Bidrag till tävlande i ponnycuperna. 

Styrelsen beslutade att bevilja bidrag från ungdomsfonden till ponnycupslagen, 
motsvarande 500 kronor per BRS-deltagare 

22071 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22072 Utvärdering av mötet 

22073 Nästa möte 
Onsdagen den 14 september 2022 . Vi ses i Vita villan. Siw fixar fika. 

22074 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 21.32 

 

Skrävsta 2022-08-23 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Åsa Edell 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 


