
 Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

Tid Onsdagen den 14 december 2022 kl.19.00 
Plats Stora lektionssalen, 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  
Lotta Gill, Ledamot deltog via Teams 
Teresia Österberg, BRUSS-ledamot , deltog via Teams 
Åsa Edell, 1:a suppleant 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant , deltog via Teams 
Linda Holmqvist , Verksamhetschef, adjungerad, deltog via Teams 
 

  
Frånvarande Fredrik Lindahl, 2:a suppleant 

Sandra Niva Kjellvinger, BRUSS suppleant 
 

22109 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarade mötet öppnat klockan 19.04 

22110 Dagordningens fastställande 
Dagordningen fastställdes med ändring av numreringen från punkten 22118 där 
alla punkter flyttades upp ett nummer och tillägget av punkten 22119 FCM 
checkar och träningsbidrag. 

22111 Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade att utse Amanda Emanuelsson till justeringsperson.  

22112 Föregående protokoll 
Förklarades justerat och lades till handlingarna.                                                                                                                                          

22113 Skrivelser 
a) 

 

22114 Rapporter 

a) TK 
Siw rapporterade 

Lena Niklasson meddelar att propositionen inför marshoppet är klar. Eventuellt 
behövs någon tävlingsledare ytterligare. 



Till Pay and jump 18/12 behövs fler funktionärer. Viktigt med tanke på 
säkerheten. I nuläget är 51 externa startande anmälda. 

Dressyrtävlingarna i december fungerade väl.  

Dressyrtävlingarna i januari har ännu inte fulla klasser. Det kommer finnas gott 
om funktionärer. 

Ridsportförbundet anordnar möte den 15/2 2023 angående nytt 
tävlingsreglemente. Det är fritt för alla intresserade att anmäla sig. 

b) BRUS 

Luciashowen den 11/12 fick fina omdömen. Det var många som besökte 
cafeterian. 

En skötarkurs är avslutad.  

Många styrelsemedlemmar kommer avsäga sig sitt uppdrag inför nästa år.  

Bingolottoförsäljning pågår. 
 

c) Verksamhetsrapport 

Linda rapporterade 
Borocka är sydd i ett framben. Wermut och Rio är under igångsättning.  Göran 
behöver kollas. Dessauer står i sjukhage. Borabora har haft en hovböld men är 
under igångsättning. 

Två personer i personalen har varit sjuka. Övrig personal ställer upp för att täcka 
upp för frånvaron. 

Revisionen är i gång. 

Bergvärmen i stora ridhuset fungerar inte tillfredställande. Porten i stora ridhuset 
krånglar. 

Skyltar angående gångstråk på våra ridstigar är uppsatta. Linda kollar med 
kommunen. 

Fyllnadsgraden i grupperna inför vårterminen ser bra ut. Två ponnyintrogrupper 
kommer starta på lördagar. 

Kommunens miljöenhet har utfört en livsmedelskoll i cafeterian. Inga stora 
avvikelser rapporterades. 

 

d) Ekonomi 
Resultatet följer budget. Balansen ser bra ut. 

Nyinvestering av en fyrhjuling behövs. Linda kollar med personalen och 
återkommer. 

 

e) Verkställande utskott (VU)  
 



f) Personalutskott (PU)  
 

g) Kommunrelationer  
Ett nytt hyresavtal är på gång. Slutbesiktning av kommunprojektets åtgärder 
behöver göras. 

h) Inträffade olyckor eller tillbud  
 

22115 Planering av årsmöte 

En förhandsnotis görs 20230102. Ett utkast till Verksamhetsberättelse delges 
revisorn i mitten av januari. Alla som ansvarar för textavsnitt i 
verksamhetsberättelsen kontaktas snarast. Christer är ansvarig. 

22116 Planering ”Kick off” 

En fest/middag i anslutning till årsmötet vore trevligt. Någon som vill ta ansvar för 
detta behövs. Amanda och Linda letar intresserade. 

22117 Budget 2023 

Beslut 
Styrelsen beslutade att anta Lindas förslag till budget för 2023. Budgetuppföljning 
görs i mars. 

22118 Beslut om att avsluta PlusGirokonto i Nordea 

Botkyrka ridsällskaps styrelse beslutar att avsluta föreningens  

PlusGirokonto nnnnnn-n och överföra innestående medel till föreningens  

konto nnnnn-nnnnnnnnn i Swedbank. 

Styrelsen beslutar vidare att befullmäktiga verksamhetschefen Linda Holmqvist 
att vidta nödvändiga åtgärder i samband med avslutandet och transaktionen. 

Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

 

 

22119 FMC och träningngsbidrag. 

Beslut 

Styrelsen beslutade att värdet per FMC(Firstclass member check) ska vara 85 kr. 
Tävlande för BRS ska få 16kr i träningsbidrag per placeringspoäng. 

22120 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan 

22121 Utvärdering av mötet 

22122 Nästa möte 
Tisdagen den 10 januari 

22123 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet 20.26 



 

Skrävsta 22-12-14 

 

 

Kerstin Ångman Christer Silver Holmberg Amanda Emanuelsson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

 

 

 

 

 


