
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Tisdagen den 11 oktober 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 deltog från 19.22 
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot  
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant deltog fram till 19.57 
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Lotta Gill, Ledamot  

Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
 

22087 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.01 

22088 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes 

22089 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.  

22090 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22091 Skrivelser 
a) 

 

22092 Rapporter 

a) TK 
Vi har genomfört Pay & Ride, Pay & Jump och oktoberdressyren som lyckade tävlingar 
med bra resultat. 

Säkerheten vid framhoppningen under hopptävlingar diskuterades. 

Till novemberhoppningen är det önskvärt med ytterligare en tävlingsledare så man 
fördelar ansvaret på en dag var. 

Resultatet från Fälttävlan är inte klart på grund av att alla fakturor ännu inte inkommit. 

  



b) BRUS 

Teresia rapporterade 
ICA maxi sponsrar med frukt till pluggkvällarna. Även Luciashowen kommer sponsras. Fler 
sponsorer söks. 

Karin från DUS (Distriktets ungdomssektion) har deltagit vid en styrelseträff. Hon kommer 
fungera som fadder.  

En gratiskurs via Teams angående värdegrunden är på gång. 

Söndagen den 16/10 är det käpphästträning.  

En skötarkurs är på gång och en föräldrakurs är under planering. Planering av 
Luciashowen har påbörjats. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 

Höstlovskurserna är släppta. 

Alla ridgrupper är i princip fulla. 

Tre hästar Lucky, Bruno och Lazlo är inköpta. Wermut ska opereras. Elexia kommer säljas. 
Zimba är i gång i verksamheten. En ny ponny är provriden men ännu inte besiktigad. 

Ponnycupen och Stockholmscupen är igång, första matchen är avklarad för dressyrlagen 
som båda slutade med vinst mot Södertälje. Ponnycupen i hoppning har sin första match 
den 23 oktober. 

Ett bixtnedslag gjorde att anläggningen var utan vatten under en halv dag och slog ut hela 
brandlarmet. 

 Ytterligare ett strömavbrott har inträffat. 

Plåtar har blåst av lilla ridhuset. Skadan är åtgärdad. 

29-30/10 är det konferens för personalen. 

Amanda slutar sin anställning sista oktober. 

d) Ekonomi 
Budgetarbetet är påbörjat.  

Likviditeten är bättre än förra året trots inköp av flera hästar. Resultatet ser bra ut. 

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

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

g) Kommunrelationer  

1 november stänger kommunen projektet som pågått under senare år, vi har lyckats göra 
av med de pengar som varit anslagna, det har blivit ett ordentligt lyft på hela 
anläggningen. 
 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

22093 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 



22094 Utvärdering av mötet 

22095 Nästa möte 
Onsdag den 16 november 2022. Christer fixar fika. 

22096 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet klockan 20.14 

 

Skrävsta 2022-10-11 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Kerstin Karlsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


