Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-02-01
Närvarande:

Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Werner Röhrl
Anna-Lena Hagel
Ann Strandqvist
Mats Andersson
Kerstin Karlsson
Sofie Väisänen, ordförande BRUS
Madelene Berner, vice ordförande från BRUS
Estelle Bylon, suppleant från BRUS
Britt-Marie Blohmé
Karin Birkehammar
Sanna Andersson, adjungerad TK
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande

Andreas Örhalmi
Elisabeth Braun Ramnitz, chefsinstruktör, adjungerad

10221

Mötets öppnande
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10222

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes. Punkt 10224b Valberedningen lades till.

10223

Val av justerare för dagens mötesprotokoll
Britt-Marie valdes till justerare av dagens protokoll.

10224

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

10224b

Valberedningen
Anna rapporterade status inför årsmötet. En del av de tillfrågade funderar fortfarande så
namn kan inte meddelas idag. Valberedningen arbetar vidare på oförändrat antal
ledamöter och suppleanter.
Anna har ställt frågan till TK’s ledamöter om vilka som vill fortsätta i TK. Frågetecken
kvarstår fortfarande om vem som kan vara sammankallande och därmed ingå i
styrelsen.
1

Tyvärr finns det ingen grenledare identifierad till terränghoppningen, men en person
ska tillfrågas.
Sofie Väisänen är ny ordförande i BRUS och Madelene Berner och Estelle Bylon är
utsedda som ordinarie representant respektive suppleant i BRS styrelsen.
10225

Skrivelser
Inbjudan från Botkyrka kommun till Kultur och Idrottsfesten ”Hjärta Botkyrka 2011
Den 21 maj äger Botkyrka kommuns årliga festival rum på Hågelby. Inbjudan lämnas
till Elin Andersson/Fritidsgården. Sista anmälningsdag 1 april.

10226

Rapporter
TK
Sanna rapporterade:
• Datumet 11/9 är godkänt för Fälttävlan.
• En extra halv tävlingsdag i dressyr är inlagd den 23/10 som är sista omgången av
div. 1 = final (Medelsvår B3).
• Fullt på dressyren den 6/2.
• KM är klart och resultaten är inrapporterade till Verksamhetsberättelsen.
• TK-möte genomfördes i söndags, ett mycket bra möte.
BRUS
De nyvalda BRUS-ledamöterna Sofie Väisänen, Madelene Berner och Estelle Bylon
hälsades välkomna och presenterade sig själva.
- Aktivitet nu på lördag – pulkarace för 10 barn.
- Nästan helt ny styrelse, 3 st sitter kvar från den gamla styrelsen. Det kommer att bli
ett bra år har det beslutats om ☺
- Planeras för 1 aktivitet/månad och den 13 februari kommer en årsplanering att
göras.
- En BRUS-kväll kommer att genomföras på söndag kväll för nya styrelsen.
- Önskemål från styrelsen att BRUS-protokollen mailas ut till styrelsen efter varje
möte, vilket inte Sofie såg som något problem alls.
- Tanken är att BRUS och Fritidsgården ska samarbeta mer vad gäller aktiviteterna.
Verksamhetsrapport
Linda rapporterade:
• Privathästmöte ägde rum i lördags.
• Påskkurserna kommer upp ganska snart.
• Årsmötesfest planeras till den 19/2.
• Planeras för en miljödag i april.
• Småprojekt har dragits igång vad gäller utrensning och städning av lokaler.
• Tre toalettstolar har beställts, två till stallet och en till smedjan.
• En banbyggarträff på lördag i Distriktets regi.
• 22/2 träff i form av mental träning för div. 2- och 3-epikape i Distriktets regi.
• Linda har träffat en person som visat intresse för sponsorbiten varför det vore bra
om arbetet med sponsorverksamheten dras igång.
• Pärla ska veterinärbesiktas på torsdag inför en eventuell försäljning.
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Daytona håller på och sätts igång.
Cyprus är ännu inte riktigt bra, uppvisar lite skumma symtom.
Getano är halt.
I övrigt är hästarna friska.
Ridlägren släpptes i torsdag och endast 25 platser finns kvar.

IT-utskott
• Inget nytt, en uppstartsträff ska planeras för. Vi har haft lite otur i inskolningen av
Xenophon, men det är i bruk och har börjat jobbas med.
Säkerhetsutskott
• Möte har ägt rum avseende verksamheten föregående år samt planering av vad som
ska ske i år.
• En rundtur har gjorts på anläggningen.
Övrigt
Inga övriga rapporter.
10227

Ekonomi
Linda efterfrågade om alla läst den ekonomiska årsredovisningen, vilket inte alla hade
gjort då den mailades ut sent i eftermiddags. Det slutgiltiga resultat visar på plus
475 000 kr, vilket är ett mycket bra resultat.
Föreslagen budget exkl. avskrivningar godkändes idag och Linda gör en lista på
investeringar. Ansv. Linda H

10228

Nöjesparken
Sonny redovisade för de synpunkter Botkyrka Ridsällskap har lämnat in till kommunen
avseende Detaljplan 24-04 för del av Familjeparken Hågelby.
Kommunen har ansökt hos Länsstyrelsen att upphäva strandskyddet och Sonny har
skickat en kopia på våra synpunkter till Länsstyrelsen.
Vad gäller Sjöängen så har ett samtal har skett med Hamra Gård (Christer Gunstad). De
hade fått i uppdrag av kommunen att så vall hos oss, men pga ett missförstånd i
fastighetsbeteckningarna så har sådden skett på Lindhov istället för hos oss och vi fick
höstvete sådd istället. Detta innebär att hästarna inte kan beta på Sjöängen i år heller!
Linda får i uppdrag att ta fram värdet på den uteblivna höskörden, svårare är att
beräkna förlusten av sommarbetet på Sjöängen. Frågan får tas upp senare under våren.
Ansv. Linda H

10229

PU
Mischa rapporterade att en omorganisationsuppföljning genomfördes på senaste
personalmötet och personalen var fortsatt positiva.
Service kommer att göras på de stora maskinerna framåt våren.
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10230

Bidrag
Kerstin informerade om att hon har tagit kontakt med Pettri Peltonen på kommunen
och för vår del är det så att vi tillhör delen ”Temagårdar” och vårt bidrag heter
”Fritidsgårdsbidrag” eftersom vi inte tillhör ”Idrottsföreningar” i detta sammanhang. Vi
kan dessutom söka evenemangsbidrag för maj- och lucia-showen.
Under kommande år bör det planeras för att bjuda in Kultur- och fritidsnämndens
tjänstemän för att presentera vår verksamhet för dem. Detta hänförs till nästa styrelse.
Kerstin kontaktar kommunen angående LOK-stöd för 6-åringar. Ansv. Kerstin K
Anläggningsbidrag kan sökas 2 ggr/år och datumen är 31 maj och 30 november. Det
måste gå 3-5 år mellan. Kerstin kollar upp om vi kan söka detta eller om det ännu inte
gått 3 år sedan vi senast sökte. Ansv. Kerstin K

10231

Årsmötet
Status Verksamhetsberättelse
Mischa informerade om status på VB och de synpunkter som har kommit in. Mischa
sammanställer och skickar ut ett andra korrektur, därefter kan vi endast rätta till direkta
sakfel då verksamhetsberättelsen går till tryck senast den 8/2.
Dagordning
Christer utsågs som förslag till ordförande på årsmötet.
Förord
Det av Christer föreslagna förordet godkändes idag.
21b) Motioner och Propositioner
Inga motioner har inkommit från medlemmarna och inga propositioner från styrelsens
sida föreligger.
Verksamhetsplan
Synpunkter på verksamhetsplanen mailas till Christer omgående.
Beslut inför årsmötet
Årsavgifter 2012 – kvarstår. Linda kollar upp snarast och meddelar Mischa så att han
kan komplettera dagordningen efter att beslut tagits på VU. Ansv. Linda H

10232

Övriga frågor
Anmälningsrutiner till sommarlägren och kurser
Ann påtalade det ålderdomliga i att behöva anmäla sig till läger och kurser genom
personlig närvaro. Hon eftersökte möjligheten till att ta fram ett system för enklare
kursbokningar, t ex via mail. Linda tar med sig frågan tillbaka till personalgruppen.
Ansv. Linda H
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Material och underhåll
Britt-Marie undrar vem det är som ansvarar för byte av lampor utomhus och hur vi ser
till underhållet av hästmunderingarna. Linda tar med sig frågorna tillbaka till ridskolan.
Ansv. Linda H
10233

Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

10234

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet som äger rum den 19 februari 2011.

10235

Utvärdering av mötet
Utvärdering gjordes. Ann, Sanna och Anna-Lena tackade för givande och trevliga år i
styrelsen i och med att de avgår vid årsmötet.

10236

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 21:26.
Tumba 2012-02-01

………………………..
Anna-Lena Hagel
Sekreterare

………………………..
Christer Lindberg
Ordförande
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………………………
Britt-Marie Blohmé
Justerare

