
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 14 september 2022 kl.19.00 
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande 

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare 
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK, deltog via Teams 
Amanda Emanuelsson, Ledamot  
Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 

Mischa Johansson, 4:e suppleant  
 

22075 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklararde mötet öppnat klockan 19.14. 

22076 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägg av informationspunkten 22082 angående inköp av 
sängar. 

22077 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Lotta Gill till justeringsperson.  

22078 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.       

22079 Skrivelser 
a) 

22080 Rapporter 

a) TK 

Christer och Siw rapporterade 

Fälttävlan avlöpte väl. Många positiva kommentarer har inkommit från deltagande 
ryttare. Inga allvarliga incidenter inträffade. 
Hoppbanan fick både positiv och negativ kritik. Underlaget var bra tyckte många andra 
tyckte att banan var för svår. Till nästa tävling bör nummer-arken till hinderskyltarna 
plastas in. Linda kan fixa inplastning.  
Rapport från den tekniska delegaten har ännu inte inkommit. 

Efter tävlingens slut på söndagen var det alldeles för få funkisar som hjälpte till att plocka 
ihop. En funkisansvarig hade behövts.  



Ett hinderfaddersystem skulle göra att fler tar ansvar för att hjälpa till att iordningställa 
terrängbanan inför fälttävlan. 
Inför nästa fälttävlan behövs ett planeringsmöte i god tid innan tävlingen.  

Funkislistor till flera tävlingar bör inte anslås samtidigt. Det kan skapa en 
konkurrenssituation mellan tävlingar. 

Närmast kommer en Pay & Ride den 25/9 och en dressyrtävling den 1-2/10 anordnas.                                                                                                                    

b) BRUS 

Teresia rapporterade 

 
Lördag den 17/9 kommer käpphästhindren målas.  

Intresse att gå ULK(ungdomsledarkurs) finns. För att få gå en utbildning måste man ha 
visat intresse för att hålla i BRUS aktiviteter.  

En Tacokväll är inplanerad fredag den 16/9. Många har anmält sitt intresse att delta. 

Onsdag den 21/9 erbjuds läxhjälp för första gången.  

Efter att restriktionerna under pandemin har släppts är det många som står på marken i 
ridhusen under vissa lektioner. Det kan innebära skaderisker och kan uppfattas som 
störande.  

Angående filmförbud är det ridinstruktören som fattar beslut om någon vill bli filmad 
under ett träningstillfälle. 

c) Verksamhetsrapport 
Linda rapporterade 

En ny ponny, Zimba är inköpt. Saga är i hästhimlen. Arbetet med Elexia fortsätter. 
Vermuth ska på återbesök till veterinären om 3 veckor.  

Amanda är fortsatt sjukskriven. 

Blommor som blev kvar efter Fälttävlan har sålts. Pengarna har gått till BRUS. 

Alla ridgrupper är fullbelagda. 

Möjlighet kommer erbjudas att ytterligare dela upp betalning av lektionsavgiften under 
nästa år. Detta på grund av befarade ökande utgifter för hushållen under nästa år. 

Anticimex har anlitats för att bekämpa råttor och getingar på anläggningen.  

Höstlovs aktiviteter är planerade. 

d) Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. Resultatet följer budget. 

e) Verkställande utskott (VU)  
VU har beslutat att Sofia Cooper får gå Ridsportförbundets basutbildning. Lotta deltog 
inte i beslutet. 

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

g) Kommunrelationer  
En värmeluftspump är på gång att sättas upp i mittenstallet.  

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Ett tillbud har inträffat. 



22081 Reklamskyltar 

Sponsorfrågor diskuterades. 

Synpunkter som framkom var: 
- En prislista för reklamskyltar behöver finnas 
- Hur lång tidsperiod ska ett sponsoravtal vara?  
- Någon/några som är ansvariga för sponsorfrågor behövs.  

Amanda får i uppdrag att kontakta personer som tidigare varit aktiva att ragga sponsorer 
och fråga om intresse finns att bilda en grupp som ansvarar för sponsorfrågor.  

22082 Inköp av sängar 

Två sängar ska köpas in till Vita villan för att sängplats ska kunna erbjudas vid de tillfällen 
någon behöver övernatta på anläggningen. 

22083 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22084 Utvärdering av mötet 

22085 Nästa möte 
Tisdagen den 11 oktober. Siw fixar fika. 

22086 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 21.09 

 

Skrävsta 2022-09-14 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Lotta Gill 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


