
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 16 november 2022 
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 deltog till 20.02 
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad 
 

  
Frånvarande Lotta Gill, Ledamot  

Teresia Österberg, BRUSS-ledamot 
Mischa Johansson, 4:e suppleant  

22097 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.01. 

22098 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes. 

22099 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Åsa Edell till justeringsperson.  

22100 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22101 Skrivelser 
a) 

 

22102 Rapporter 

a) TK 

Siw rapporterade 

Överdomarens rapport från Fälttävlan har inkommit. Rapporten är inte färdiganalyserad 
men ser i stort bra ut. 

 
Överdomarens rapport från Novemberhoppet ser mycket bra ut. Antalet funktionärer 
inne på banan behöver ses över.  

Styrelsen önskar få ta del av alla överdomarrapporter i fortsättningen. 

Pay & Ride och KM hade många starter. Tävlingarna flöt på bra. 

Nästa tävling är Decemberdressyren 3-4/12. 



b) BRUS 

Sandra rapporterade. 
Under höstlovet arrangerades en övernattning och ett disco. Övernattningens spökrunda 
var lika läskig som vanligt så det var uppskattat. Discot hade få deltagare förmodligen 
beroende på att en åldersgräns sattes upp. Träning inför Luciashowen 11/12 pågår.  
En uppskattad skötarkurs med många deltagare är genomförd. 
Försäljning av Bingolotter är på gång. 
BRUS är inbjudna till polisrytteriet. 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
En ny ponny som kallas Olof är inköpt. 

Capitano och Olof har varit på tandläkarbesök i Sigtuna. Wermut har börjat skrittas. 
Flingan och Dessauer är under igångsättning.  
Rio är behandlad och kommer vila fram till jul. Simba, Lucky, Bruno och Lazlo har börjat 
slussas in i verksamheten. 

Amanda Robertsdotter har avslutat sin anställning från 1 november, Wilma Sjöberg har 
börjat hos oss i stället.  

Personalen har varit på konferens. Under konferensen planerades bland annat julkurser, 
vårens aktiviteter och sommarens ridläger. Arbete med barn med olika 
funktionsnedsättningar diskuterades. Konferensen bekostades delvis med bidrag från 
SISU.  

Revisionsarbetet är påbörjat i samarbete med revisor Angelica Stöp. 

Postgirot är avslutat. 

Sammanställning av specialgruppers och boxplatsinnehavares ideella timmar redovisades, 
några har inte skrivit upp sina timmar och ska påminnas om att sista dagen är 30 
november. 

 

d) Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt stabil och vi följer budget bra. 

 
Linda presenterade ett förslag till ny prislista. Alla priser höjs med 3% . 

Beslut. 
Styrelsen beslutade att bifalla Lindas förslag. 

Linda gick igenom budgetförslaget för 2023. Styrelsen fattar beslut om 2023 års budget 
på nästa styrelsemöte. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
VU har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2023-2025. 

f) Personalutskott (PU)  
PU har gjort en lönerevision. 

g) Kommunrelationer  
Diskussioner pågår med kommunen angående Internet via fiber. 



h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

22103 Verksamhetsplan 

VU:s förslag till Verksamhetsplan 2023-2025 presenterades. 

Beslut 
Styrelsen beslutade att bifalla VU:s förslag. 

22104 Julbord 

Julbord planeras för personal och styrelse. Christer och Linda kollar tid och plats. 

22105 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22106 Utvärdering av mötet 

22107 Nästa möte 

Onsdagen den 14 december 2022. Fredrik fixar fika. 

22108 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.59 

 

Skrävsta 2022-11-16 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Åsa Edell 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


