
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 2 februari 2022 
Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård/ via Teams 
  
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  
Åsa Edell, 1:a suppleant, deltog via Teams 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Teresia Österberg, BRUS-ledamot  

Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant 
 

21141 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.09 

21142 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten 21149 angående klubbkläder. 

21143 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse till Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

21144 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

21145 Skrivelser 
a) Amanda har haft kontakt med ”Clean” ett företag som tillverkar energidrycker som är 
intresserade av att sponsra BRS. Clean är öppna för förslag hur ett samarbete kan se ut 
men vill exempelvis gärna synas i cafeteria och på tävlingar. Innan samarbete påbörjas 
behöver ett sponsoravtal upprättas. Christer skickar frågan vidare till Annika Silver, om 
hon vill vara sponsoransvarig. 

 

21146 Rapporter 

a) TK 
Vid ”Pay and Ride” som genomfördes 31/1 deltog endast hemmaekipage med anledning 
av att stallet är stängt på grund av en febersjuk häst.  

6/2  anordnas ”Pay and Cross” 

13/2 anordnas ”Pay and Jump” 



Till Marshoppet 12–13/3 förväntas alla klasser bli fulla. Många funktionärer kommer i 
sådant fall behövas 

Christer tillfrågar banbyggare till Fälttävlan i höst. En tävlingsledare behöver också sökas. 

b) BRUS 

Amanda rapporterade 

Ett digitalt årsmöte kommer genomföras den 5/2 2022.  

Vid ett styrelsemöte har Teresia påpekat att mer engagemang önskas från 
styrelseledamöterna.  

Vid uppstarten av verksamheten 2022 behövs en genomgång av vad som krävs av den 
som är styrelseledamot. Amanda är med och stöttar vid det tillfället.  

Styrelsen diskuterade vikten av att den som får gå kurser är engagerad och är ett gott 
föredöme utifrån BRS värdegrund.  

c) Verksamhetsrapport 

Ett beslut för att hinna anordna en ”Pay and Cross” har fattats. Den genomförs redan den 

6/2. Ca 30 anmälningar har inkommit. David Lejbowicz och Christer hjälper till. 

Under våren kommer Guldcupen, en lagtävling för ridskoleekipage anordnas. 

Sportlovsaktiviteter kommer annonseras inom kort. 

Sommarens ridläger kommer att anslås inom kort. 

Tilläggsregistrering av 13 hästar har gjort så att vi får in anläggningens alla hästar till 
hästregistreringen hos Jordbruksverket. 

Från den 1/2 är alla skötare välkomna tillbaka efter restriktioner. 

Ridsportförbundets basutbildning kommer anordnas hos oss. Den som är intresserad att 
delta anmäler sig till Linda Holmqvist som återkommer med datum för kursen. 

Hästläget är bra. Karina har genomgått en MR undersökning. Uno har deltagit på sin 
första lektion (Min skola). Bora Bora och Royal Beauty har börjat delta i verksamheten. 

En fortbildning för ridinstruktörer i Stockholm med temat hållbara lektionshästen 
kommer att hållas på anläggningen den 31/3.  

Några från Gryningspatrullen kommer anordna en Loppis i ridhuset. 

På grund av en febrig häst kommer stallet hållas stängt till den 5/2. Provtagning har inte 
visat på någonting smittsamt. 

Arbetet med att ansökan om LOK stöd pågår. 

d) Ekonomi 
Likviditeten är fortsatt bra, bättre än 2020. Resultatet för januari följer budget. 

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

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

g) Kommunrelationer  
 Lilla ridhustaket är på gång att åtgärdas. El till Vallen kommer att fixas under våren. 
Värme i stora ridhuset via bergvärme planeras. Vattenledningarna i sjukstallet är 



isolerade och värmekabel är monterad. Just nu tittar man på lösningar för vattnet i stora 
privatstallet och logenstallet. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Inget har inträffat 

21147 Årsmötet 

Beslut 

a) Digitalt årsmöte 

Styrelsen beslutade att årsmötet kommer hållas via Teams. Information kring hur 
det ska gå till kommer finnas på hemsidan. Ordföranden för årsmötet och 
sekreteraren kommer att sitta tillsammans under mötet. Christer och Uffe 
kommer finnas tillgängliga för att sköta det tekniska. 
FCM-checkar och pokaler kommer att kunna hämtas på stallkontoret. 
Det konstituerande styrelsemötet kommer att hållas via Teams i direkt anslutning 
till  
Årsmötet. De av årsmötet valda ledamöterna och suppleanter samt kvarstående 
ledamöter behöver planera tid att delta även under detta möte. 

b) Dagordning  
Christer presenterade ett förslag till dagordning. 
Styrelsen beslutade att anta förslaget. 

c) Medlemsavgifter 2023 
Styrelsen beslutade att föreslå till årsmötet att medlemsavgifterna ska vara 
oförändrade. 

d) Avsättning till Ungdomsfonden 2023 
Styrelsen beslutade att föreslå till årsmötet att avsättningen till Ungdomsfonden 
ska vara 50 öre per uppsittning 

e) Verksamhetsberättelsen 
Styrelsen beslutade att anta och skriva under Verksamhetsberättelsen för 2021 

f) Årsredovisningen 
Styrelsen beslutade att anta årsredovisningen och den signerades digitalt  

g) Sekreterare 
Styrelsen beslutade att anmäla Kerstin Ångman till sekreterare vid Årsmötet.  

h) Enligt Ridsportförbundets nya stadgar ska en budget för 2022 presenteras för 
årsmötet.  
Linda får i uppdrag att göra ett förslag. 

21148 Boxplats 

Per capsulam har styrelsen beslutat att familjen Lejbowicz 

får boxkontraktet till den box som blivit ledig. 

21149 Klubbkläder 

Lena Wesslund kommer att bjudas in för att diskutera klubbkläder. Kerstin K håller 
kontakt.  

21150 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

Listan gicks igenom. 

21151 Utvärdering av mötet  

21152 Nästa möte 
Onsdagen den 16 mars  



21153 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.45 

 

Skrävsta 2022-02-02 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


