
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 16 mars 2022 
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  
Lotta Gill, Ledamot  
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant , deltog via Teams 
Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Åsa Edell, 1:a suppleant 

 
22010 Mötets öppnande 

Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.09 

22011 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkt 22017 angående revidering av 
prislistan. 

22012 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

22013 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22014 Skrivelser 
a)  

 

22015 Rapporter 

a) TK 

Siw rapporterade. 

Vid Marshoppet 12-13 mars fanns platser kvar i hästklasserna på lördagen. På 
söndagen var alla ponnyklasser fulla. Överdomarens rapport var mycket positiv. 



Överdomaren kollade nosgrimmor och munnar. Ryttarna på de hästar som hade 
skav i mungipan bötfälldes. Tråkiga attityder förekom på framhoppningen.  

Några incidenter inträffade. En på parkeringen samt några på ridbanan. Lösa 
hästar förekom vid några tillfällen. Hagen som uppläts till parkering blev mycket 
lerig. Flera bilar behövde traktorhjälp för att komma loss. Vi skulle behöva bli av 
med jordhögarna på transportparkeringen för att få bättre tävlingsparkering. 
Stort tack till alla funktionärer som var till stor hjälp under tävlingarna. 

Kommande tävling är en ponnydressyr(Allsvenskan) den 27 mars. 

Christer har bokat vagnar och övrigt som behövs till Vallentävlingarna. Domarvagn 
saknas dock till majtävlingarna. 

Tävlingsledare och funktionärsansvarig saknas till Fälttävlan 

b) BRUS 

Teresia rapporterade 

Protokollen från BRUSS styrelsemöten kommer delges styrelsen inom kort.  

En aktivitet har genomförts den 5 mars. Vid aktiviteten var engagemanget från 
styrelsen bättre än tidigare.  

Söndagen den 20 mars blir det Kick off för den nya styrelsen. 

BRUS ombeds att vid nästa möte ragga funktionärer till kommande tävlingar.   

Majken och Moa deltar i DUS (distriktets ungdomsstyrelse?).  

Få har anmält sig till ”Vi i stallet”. 
 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 

Hästläget är bra. Karina är i hästhimlen. Minnie är under igångsättning 

Påskkurserna är på gång att annonseras. 

Med anledning av höjda priser på strö och foder kan justeringar i prislistan behöva 
göras. Tankar har påbörjats om en Krisplan med anledning av oroligheterna i 
Europa. 

De 31 mars anordnar Ridsportförbundet en utbildning på Skräfsta som vänder sig 
till distriktets alla ridskolor angående hästens hållbarhet. Hela personalen 
kommer delta. 

Lördag den 19 mars anordnar Ridsportförbundet en basutbildning på Skräfsta där 
fler av BRS medlemmar kommer delta. 

Söndag den 20 mars anordnas en loppis i stora ridhuset.  

Kommunens renovering av anläggningen fortsätter.  

Bergvärmeinstallation i stora ridhuset pågår.  

Renovering av taket på lilla ridhuset pågår.  



Sargen är lagad och ska inom kort målas.  

Nya speglar ska införskaffas till lilla ridhuset.  

Mer asfaltering runt anläggningen ska göras och stallplanen ska dräneras och 
gamla slipers ska bytas ut.  

Nya staket ska sättas upp på Vallen både runt gräsbanan och dressyrbanan.  

El till Vallen är på gång. Satelitlösning för internet kommer installeras.  

Om det finns pengar kvar ska bland annat ridbanor och hagar dräneras. 

En sopvals för att hålla asfalten ren och en ny vält kommer behövas. Tills vidare 
kan Hamra anlitas för att sopvalsa. 

d) Ekonomi 

Utfallet följer budget. Likviditeten är bättre än förra året. 
 

e) Verkställande utskott (VU)  
VU rapporterade från senaste mötet. Konsekvenser av dåligt beteende som inte 
är förenligt med BRS värdegrund diskuterades.  

VU föreslår att personalen får i uppdrag att fatta beslut om konsekvenser vid 
dåligt beteende och att styrelsen stöttar dessa beslut. 

Styrelsen beslutade att bifalla VU’s förslag. 

f) Personalutskott (PU)  
 

g) Kommunrelationer  
 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
Några tillbud inträffade under tävlingarna den 12-13 mars. Ett tillbud har inträffat 
under en ridlektion 

22016 Planering av årets styrelsemöten 

Christer presenterade ett förslag till planering av 2022 års styrelsemöten. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget. 

22017 Ändring i prislistan angående hyra av ridskolehäst 

Styrelsen beslutade att hästhyran för att tävla en ridskolehäst ska vara 300 kr vid 
en start och 450 kr vid två starter. Tävlar man utanför anläggningen ska hyran 
vara 600 kr. 

22018 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom. 

 

22019 

 

Utvärdering av mötet 

 



21020 Nästa möte 
Onsdagen den 6 april 2022 

Kerstin Karlsson fixar fika 

22021 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.36 

 

Skrävsta 2022-03-16 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


