Protokoll från BRS styrelsemöte 2011‐08‐16

Tid

Tisdagen den 16 augusti 2011 kl. 19.00–21.15

Plats

Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Anna Nordvall
Werner Röhrl
Madeleine Berner
Britt‐Marie Blohmé
Linda Holmqvist
Elisabeth Braun‐Ramnitz

Frånvarande

Sandra Jirwik
Karin Birkehammar
John Staberg
Estelle Bylon
Linda Englund
Elin Andersson

11082

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

11083

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

11084

Val av justeringsperson
Mats valdes till justerare.

11085

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

11086

Skrivelser
a) Botkyrka kommun har inkommit med en skrivelse om upplevda problem med
framkomligheten till fastigheten Tumba 7:1.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Sonny att besvara kommunens skrivelse.
b) Fritidsförvaltningen har per mail skickat en uppmaning till samtliga föreningar om att
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inkomma med ansökan om grundbidrag. Kerstin har talat med fritidsförvaltningen och
ansökningsförfarandet detta gäller inte oss.

11087

Rapporter
a) TK
Bettan rapporterade:
Fälttävlan mycket uppskattad. Den är nu uppdelad så att en avdelning om 30 starter körs
på lördagen och en avdelning om 30 under söndagen vilket totalt betyder 20 fler starter.
En allmän förberedelsedag är inplanerad till kommande lördag.

b) BRUS
Madeleine rapporterade:
Brandtrappan från BRUS‐rummet är i dåligt skick och fönstret är trögt. Båda behöver
åtgärdas. Werner föreslår lämpliga åtgärder.
BRUS skulle behöva få en dammsugare. Madeleine ska ta detta med Linda H.
BRUS skulle vilja använda tjänstebostaden som ”spökhus” i samband med
Halloweenfirandet. Madeleine kontaktar Anna när det närmar sig.
BRUS utmanar styrelsen i Laser Dome. Styrelsen kan dessvärre inte anta utmaningen.
Sofi Väisänen kommer att ersätta Estelle Bylund i fortsättningen då Estelle flyttar till
Strömsholm för att studera.

c) Verksamhetsrapport
Bettan rapporterade:
Fyllnadsgraden är god med 95 %. Lite ströplatser, bl.a. några specialgruppsplatser.
Realgymnasiet och Tumbagymnasiet startar vecka 35.
Ridlägren har varit mycket uppskattade i år, särskilt privathästlägret där nästan tre
gånger så många deltagare jämfört med föregående år deltog.
Många förfrågningar om BRS kan arrangera fler privathästträningar och
programträningar. Personalen jobbar med att ta fram förslag.
Glenn är fortsatt halt och ska in på klinik i morgon. Porthos är utbytt. Ponnyn Max har
kommit. Sunny är pensionerad hos sin gamla hästskötare. Ny häst, Lolita 11 år, är inköpt.
Höet har kommit in ovanligt snabbt i år. Högivan kommer att begränsas till max 6 kg per
häst för att det ska räcka till alla.
Personalen ska utvärdera sommaren och se om vi ska ta in sommarjobbare även nästa år.
Cafeteriagruppen har lagt ner ett jättejobb och gjort en planering där samtliga är nämnda
med namn. Gruppens medlemmar finns på plats och informerar samtliga ridgrupper vid
terminsstart.
Sopstationen utanför Stora ridhuset är borttagen. Någon har föregående vecka tömt ett
antal sopsäckar utanför Stora ridhuset. Alla sopor ska läggas i containern som står mellan
Smedjan och Lilla privatstallet.
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Samtliga planerade åtgärder på anläggningen har blivit genomförda under sommaren.
Mycket bra!
Linda H tillade:
Stora stallets tak är åtgärdat under sommaren och verkar nu hålla vid regn. Stora
ridhuset läcker rejält vid regnoväder längst norra sidan, från cafeterians toalett till
läktaren. Vår kontakt på Botkyrka kommun, Ronald Berg, är tillbaka från sin semester och
ska titta på det. Resterande av kommunens underhållsbudget för detta år kommer
förmodligen att läggas på fönster i Smedjan och Lilla privatstallet där dessa är helt ruttna
och inte längre håller ihop.
Vall är sådd i Sjöhagen men har inte tagit sig pga. brist på regn. Förmodligen behöver
vallen sås om och då kan hästarna inte gå där kommande sommar.

d) Ekonomi
Linda H har skickat ut juni och juli månaders redovisning.
Vi fick tidigare meddelande om att vi skulle bli granskade om LOK‐stödet. Granskningen
har ställts in och det har beslutats att vi kommer att få bidraget.
Stallhyror släpar något jämfört med budget eftersom juni månad är avgiftsfri i de fall man
inte står på anläggningen. Detta kommer att justera sig i augusti månads redovisning.

e) IT‐utskott
Inget att rapportera.

f) Säkerhetsutskott
Inget att rapportera.

g) Personalutskott
PU har haft möte och godkänt avtal om tjänstledighet för Annica Gleisner.
PU har tagit del av höstens arbetsschema och har några kompletterande frågor kring
detta.
PU har även godkänt Linda Hs förslag om lönejusteringar per 1 augusti.
Personalen använder sina privata telefoner och PU ska se över hela vår telefonilösning.

h) Information och kommunikation
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.
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11088

Utseende av administratörer och kassörer i TDB – tävlingsdatabasen
För att underlätta tävlingsadministrationen och minska sårbarheten behöver fler
personer få tillgång till TDB. Linda H och TK har lämnat förslag på lämpliga personer.
Styrelsen beslutade att ge Berit Norberg, Frida Andersson och Linda H
administratörsrättigheter samt Linda H även kassörsrättigheter.

11089

Utseende av Sonny som företrädare för BRS i rättssak
BRS har från Regeringen, Miljödepartementet, mottagit anmodan om att inkomma med
handlingar som visar att Sonny har rätt att föra BRS talan i överklagandet av upphävandet
av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för del av familjeparken
Hågelby.
Styrelsen beslutar att ge Sonny fullmakt samt uppdrar åt Mischa att ta fram erforderliga
handlingar. Fullmakten ska gälla tills ärendet är slutgiltigt behandlat. Punkten anses
omedelbart justerad.

11090

Realgymnasiet
BRS har tecknat avtal om samarbete med Realgymnasiet omkring utbildning under
perioden 1 augusti 2011–31 juli 2012. Utbildningen hålls hos oss och på våra hästar
medan berörd personal är anställd hos Realgymnasiet. Vi får förutom ekonomisk
ersättning även möjlighet att hålla clinics med välkända ryttarprofiler.
Styrelsen beslutar att godkänna avtalet.

11091

Familjeparken
Sonny och Christer har blivit inbjudna till ett politikermöte den 30 augusti med bl.a. Peter
Nyberg, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Mötet kommer enligt inbjudan att
handla om ”BRS verksamhet på Skrävsta” respektive ”BRS verksamhet på lång sikt”.
Nästa steg i detaljplansprocessen är beslut i kommunstyrelsen under september.

11092

Ärende 10163 Samarbetspartners
Sonny visade en sammanställning (bilaga 1) över generella regler för sponsring/bidrag.
Bl.a. ger sponsoraktiviteter i vissa fall redovisnings‐ och skattekonsekvenser. Styrelsen
diskuterade hur vi ska arbeta med försäljning framöver.
Styrelsen beslutade att vi ska arbeta vidare med sponsringsfrågan. Tidigare beslut att
Sonny inför septembermötet ska utarbeta förslag till grundmaterial gäller.

11093

Övriga frågor
a) Ombyggnad av logen
Ombyggnadsgruppen visade en presentation (bilaga 2) av resultatet av gruppens arbete
så här långt. Presentationen utgör grunden till vidare diskussioner.
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11094

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan
Åtgärdslistan (bilaga 3) gicks igenom och uppdaterades.

11095

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 13 september kl. 19.00. Werner är fikaansvarig. BRUS
styrelse bjuds in särskilt för presentation av deras verksamhet och behov.

11096

Utvärdering av mötet
Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens
arbete och redovisas inte i protokollet.

11097

Avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:20.

Tumba 2011‐08‐16

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Mats Andersson
Justerare
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