Protokoll från BRS styrelsemöte

Tid

Tisdagen den 9 oktober 2012 kl. 19.00–21.15

Plats

Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Werner Röhrl
Therese Kristensen
Frida Andersson
Elin Lyngå
Linda Holmqvist
Linda Englund

Frånvarande

Christer Lindberg
Kerstin Karlsson
Sandra Lenngren
Madeleine Berner
Monika Persson
Elisabeth Braun‐Ramnitz

12102

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

12103

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

12104

Val av justeringsperson
Werner valdes till justerare.

12105

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 2012‐09‐11 gicks igenom och lades till handlingarna.

12106

Skrivelser
BRS tävlingskommitté har fått en skrivelse från en medlem på Hammarby som önskar
bättre skyltning/avspärrning vid tävlingar. Styrelsen uppmanar TK att hantera frågan.
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12107

Rapporter
a) TK
Frida rapporterade:
Dressyrtävlingarna under senaste helgen vilka gick bra. TK‐möte hålls på lördag
alternativt måndag. Överdomarrapporten från fälttävlan är mycket bra med 7‐9 i betyg
på samtliga punkter förutom på veterinärbesiktningen där vi fick 6. Mycket bra betyg!

b) BRUS
Elin L rapporterade:
Den 23 september arrangerades ”Fångarna på Skrevsta”. Barnen var jättenöjda och det
hela gick på plus.
BRUS planerar höstlovsaktiviteter för fullt. Den 30‐31 oktober kommer halloween‐
övernattning att arrangeras, den 2 november arrangeras en pysseldag uppe i Smedjan
och den 3 november är det dags för mumsmumsätartävling. Därefter kommer
planeringen inför Luciashoven att sättas igång.

c) Verksamhetsrapport
Linda H rapporterade:
Grupper/elever
Fyllnadsgraden ligger totalt på hela 97 % (100 % på häst).
Planering av julkurser och ridläger pågår.
Hästar/ponnyer
Aida har blivit sparkad och är halt och går på penicillin.
Anläggning
Botten i Stora ridhuset kommer att bytas ut 13‐16 oktober.
Personal
Bettan är sjukskriven och Sabina täcker upp stalltimmar med 23 timmar per vecka och
lektionerna är omfördelade mellan övrig personal.
Linda H åker på fredag för att se ut möbler till Vita villan och stallkontoret.

d) Ekonomi
Vi följer budget väl och de större avvikelserna är positiva.

e) IT‐utskott
IT‐utskottet kommer att träffas i morgon onsdag för att diskutera möjliga framtida
IT‐lösningar.
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f) Säkerhetsutskott
Hjärtstartaren är beställd. Säkerhetsutskottet genom Werner ska arbeta fram förslag på
en lämplig placering.

g) Personalutskott
Inget att rapportera.

h) Information och kommunikation
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter
Inget att rapportera.

12108

Brandsäkert skåp till garaget
Werner har tagit fram två alternativ på skåp.
Styrelsen beslutar att Linda H ska utreda vilket alternativ som är lämpligt samt se vilket
utrymme som finns i budget för detta.

12109

VUs beslut om ny ridhusbotten i Stora ridhuset
VU beslutade per mail 2012‐09‐25 att investera i ny ridhusbotten i Stora ridhuset av
typen Geo‐Gum‐Tex Premium Elit till en total kostnad av 230 000 kronor inklusive moms.
VU beslutade vidare att införskaffa en ny harv till fyrhjulingen till en total kostnad av
48 000 kronor inklusive moms.

12110

Underhåll av anläggningen
Linda H och Sonny har träffat kommunens representant och två konsulter från Hifab som
har fått uppdraget från kommunen att göra en analys av anläggningens skick
motsvarande den analys som senast gjordes 2007 men med tillägg för dressyrbanor,
ridstigar, uteboxar, hinderförråd, skrittmaskin m.m. Inventeringen ska göras under
oktober månad.

12111

Planerat arbete
Sonny har mailat ut ett embryo till årsplan. Tanken är att underlätta planeringen inom
verksamheten.
Styrelsen beslutar att vi ska gå vidare med planen.

12112

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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12113

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.
11119 c)
Problemet med stupröret i Lilla husets nordvästra hörn vars vatten inte leds bort utan
förstör hörnet och botten ska tas med i Hifabs analys av anläggningen. Ansvarig Linda H.
12032 c)
Bristen på dränering av framridningsbanan nere på Vallen ska tas med i Hifabs analys av
anläggningen. Ansvarig Linda H.
12032 h)
Frida har tagit fram ett förslag till hantering av information om våra evenemang i
kommunens evenemangsdatabas. Mischa uppdras att formulera om förslaget i en policy.
12033
Linda E har arbetat fram ett förslag till inköp av kaffeautomat med avsikt att förbättra
servicen för besökare.
Styrelsen beslutar att investera i kaffeautomat för totalt 21 125 kronor inklusive moms.
12092
Styrelsen tackar alla deltagare från BRS för insatserna under Miljöpartiets Hågelbydag.
12096 a)
Linda E har arbetat fram ett förslag till policy för nyttjande av Vallen.
Styrelsen beslutar att anta policyn och uppdrar till Kerstin att införa den i
policysamlingen.

12114

Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 6 november kl. 19.00. Inför budgetarbetet uppmanas
styrelsen att uppdatera sig på verksamhetsplanen för 2011‐2013.

12115

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

12116

Avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:22.

Tumba 2012‐09‐11

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhrl
Justerare
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