
BRUS styrelsemöte  
Plats: BRUS-rummet  
Datum: 2019-03-05 
Tid:18:00 
Justeringsperson: Matilda Davidsson 
 
Närvarande:  
Linnea Widstrand 
Tilda Toresson 
Teresia Österberg  
Matilda Davidsson  
Kattis Widstrand  
Ebba Frösslund  
Hanna Johansson  
 
Frånvarande: 
Selma Irme 
Sandra Niva Kjellvinger  
Kickan Sjösing 
Elin Sigemo 
Sofia Lynghaug 
Ridskolerepresentant 
 
 
Dagordning: 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:05 
 
2. Dagordningens fastställande  
Dagordning godkänd. 
 
3. Val av justeringsperson 
Matilda Davidsson väljs till justeringsperson. 
 
4. Föregående protokoll 
- 
5. Skrivelser  
- 
 
6. Rapporter 

A) hemsidan - Vi ska börja lägga ut protokollen på hemsidan. Lägg in länken till 
protokollet direkt i “notisen” så att det inte behövs en massa steg. 

B) Inköp - Inget som behöver köpas in. 



C) Ekonomi - Ej närvarande. 
D) Ridskolan - Kunde ej närvara idag. Inget att rapportera. 
E) Stora styrelsen - Möte imorgon, var på konferens i söndags. 
F) LOK - det finns lappar. 
G) DUS - Årsmöte 14/3 18:00. Alla som kan komma är anmälda! 
H) Sociala medier - Ansvarig har problem att komma in på instagram, måste se till att 

lösa det. Selma kan fixa ett schema för våra “vloggdagar”. Selmas presentation ska 
upp. 

I) Kommunikationsansvarig- Inte startat upp något med Kickan än, fortsättning följer. 
J) Utbildning - Matilda och Linnea ska på en ordförandeträff den 27/3. Träffar andra 

ordförande och kör lite workshops så att vi ska bli så bra som möjligt! 
K) Aktivitetsansvarig - Aktiviteterna på schemat är på förslag, går såklart att byta.  

 
7. Utvärdering av aktivitet  

● Film & spelkväll 
Lyckad aktivitet! Kul med en avslappnad stämning mellan brussare och brusare. Alla barn 
verkade uppskatta det och det var många där! Vi ska prova att ha mobilförbud under en 
aktivitet för att se om det främjar gemenskapen. 
 
8. Kommande aktivitet 

● Mumsmumsätartävling 16/3 - Linnea och Hanna ansvariga, mer info kommer på 
sociala medier. 

● Rykttävling 30/3 - Sofia och Tilda ansvariga mer info på sociala medier. 
 
9. Övriga frågor  

A) Kick off - Bokat 10/3 på Boda borg. Tilda och Teresia kan köra. Ta med oömma 
kläder och innegympadojjor.  

B) BRUSS kläder - Omröstning i BRUS-styrelse gruppen. Färg botkyrka blå. 
BRUS-styrelse på ryggen. Namn fram. Vi kollar priser när det kommer till logga m.m 

     C) Miljön i stallet- Bland de unga och barnen verkar det bra. Se till att säga hej till alla.  
     D) Kolla om svenska avelsförbundet kan komma hit med miniclinic och prata om hästens 
exteriör. Teresia kollar med honom.  
  
 
10. Nästa möte 
25/3-19 klockan 18:00 
Kallelseansvarig: Linnea Widstrand 
Fikaansvarig: Selma Irme och Tilda Toresson 
 
 
11. Utvärdering av mötet  
Bra möte, bra diskussioner. 
 
12. Mötet avslutas 18:55 
 
 



 
Ordförande: Linnea Widstrand 
 
 
 
 
Sekreterare: Tilda Toresson 
 
 
 
 
 
Justerare: Matilda Davidsson 
 
 


