Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid

Tisdagen den 12 augusti 2014 kl. 19.00–21.00

Plats

Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Carolina Röhrl
Werner Röhrl
Amanda Emanuelsson
Ulrika Jansson, fr.o.m. punkt 14076
Patrik Sjöberg
Linda Holmqvist
Linda Englund, fr.o.m. punkt 14079

Frånvarande

Kerstin Karlsson
Therese Kristensen
Anna Ullman
Anna Holmberg
Linnea Widstrand
Elisabet Braun‐Ramnitz
Anton Synnerdahl

14069

Mötets öppnande
Sonny förklarade mötet öppnat.

14070

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

14071

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse Christer till justeringsperson.

14072

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 11 juni gicks igenom och lades till handlingarna.

14073

Skrivelser
Förfrågan från Sponsorbutiken
Styrelsen beslutar att avstå från deltagande.
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Nyhetsbrev från Ridsportförbundet
Inget denna gång som rör BRS.

Inbjudan från Tumba Rotary Club att söka stipendium
Tumba Rotary Club önskar få informationsblad anslaget.
Styrelsen uppdrar åt Linda H att sätta upp bladet.

Dödsruna efter Ture Samuelsson
Den mångårige medlemmen och sedermera hedersmedlemmen Ture Samuelsson har gått bort.

14074

Rapporter
a) TK
Linda H rapporterade:
Junidressyren var sista tävlingen som arrangerades före sommaruppehållet.
Nästa stora tävling är fälttävlan som går av stapeln 6‐7 september.

b) BRUS
Amanda rapporterade:
Verksamheten är inte igång ännu. Nästa onsdag hålls första mötet då man bl.a. ska planera
inför höstterminen.
Vid sommaravslutningen var det ganska dålig uppslutning pga. dåligt väder.

c) Verksamhetsrapport
Linda H rapporterade:
Grupper/elever
Tre introgrupper på ponny är startade. Alla hästgrupperna är fulla. Fyllnadsgraden är
generellt mycket god och vi har fortsatt en lång väntelista på ponny.
Även för lägren har fyllnadsgraden överlag varit bra. Lägret mitt i sommaren hade något
lägre deltagare, förmodligen pga. att den ligger mitt i semesterperioden.
Under hösten drar Tumba Gymnasium, Realgymnasiet och Min skola igång sina
verksamheter hos oss igen.

Hästar/ponnyer
Två nya hästar, Puma och Spartacus, och en ponny, ”Bettan” har kommit. JumJum har
vandrat vidare under sommaren. Cenna ska på återbesök om ett par veckor, prognosen är
2

dålig. Bailey ska till Ultuna på måndag för scintografiröntgen. Nikitas skada har gått upp
och prognosen är osäker. Nefryt ska bytas in. Aida och Donna är halta sedan betet.
Arabella och Nixe har drabbats av ehrlichias (fästingfeber) och är behandlade. Nixe är
igångsatt så smått. Lussan och Pinocchio är under igångsättning.

Privathästar
De flesta har återvänt från sommarbetet.
I höst kommer Ann‐Sofie Oscarsson att ha hoppkurs och Martin Ågevall att hålla en
dressyrkurs för våra privathästekipage.

Anläggningen
Ny belysning är installerad i Stora stallet. Även Lilla ridhuset har fått ny belysning, här med
automatisk släckning.
Skyfall har orsakat skador i ridvägarna, särskilt i backarna vid Torpet och ner mot sjön.
Detta är ett återkommande problem som är svårt att åtgärda varaktigt.
Den stora gräshagen nere vid Sjöängen har omvandlats till åtta mindre hagar. Staketen vid
ridskolehagarna byts ut.
Storstädning har gjorts som planerat. Anslagstavlorna med nålar har bytts ut mot
magnetiska whiteboardtavlor.
Ett åsknedslag skadade kylen i Smedjan och ny är inköpt.
Cafeteriagruppen har jobbat hårt i sommar, bl.a. med avfrostning av frysar, storstädning av
köket och planering inför höstterminen.

Fritidsgården
Lisa jobbar med Fritidsgården och planeringen för höstterminen är publicerad på
hemsidan. Exempel på kommande aktiviteter är förberedelser inför hästkunskapscupen,
skötarutbildningar, tisdagsteori och onsdagsmys.

d) Ekonomi
Linda H har distribuerat resultatet t.o.m. juli månad. Utfallet ligger något över budget men
några fakturor avseende underhåll som har skett under sommaren har inte kommit in
ännu. Personalkostnaderna ligger fortfarande något över men kommer att se bättre ut
mot slutet av året. Hö och hösilage ligger något över men vi har ett stort lager så även
detta konto kommer att justeras under hösten.
Underlagen för de kommunala och statliga LOK‐stöden är inskickade. Det statliga har blivit
godkänt och vi väntar på besked om det kommunala.

e) Verksamhetsutskott (VU)
VU har under sommaren hanterat tre frågor:
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Utdelning ur Ungdomsfonden
Styrelsen uppdrog vid juni månads styrelsemöte åt VU att hantera frågan om utdelning ur
Ungdomsfonden.
VU har beslutat om utdelning till 25 ungdomar (19 st à 800 kronor och 6 st à 600 kronor,
tillsammans 18 800 kronor). Samtidigt föreslår VU att en arbetsgrupp tillsätts för att se
över processen och förtydliga ansökningshandlingar och beslutsunderlag till kommande
ansökningar/utdelningar.
Styrelsen beslutar att under hösten tillsätta en arbetsgrupp för att förtydliga rutiner för
ansökningshandlingar och beslutsunderlag till kommande ansökningar/utdelningar.

Investering i ny fyrhjuling
BRS fyrhjuling kräver efter fem års användning omfattande reparationer. Linda H har
undersökt olika möjligheter.
VU har beslutat att investera i ny fyrhjuling för 99 900 kronor minus 40 000 kronor i
inbyte. Vi slipper dessutom betala 15 000 kronor vilket är värdet av redan gjorda
reparationer.
Byte av klubb
En medlem som i år har sista chansen att få rida lag‐SM i ponnyfälttävlan har inkommit
med förfrågan om att få byta klubb. BRS kan i år själva inte få ihop ett fälttävlanslag för
SM.
VU har beslutat att godkänna byte av klubb för att ge medlemmen möjlighet att rida ett
SM.

f) IT‐utskott (ITU)
Inget att rapportera.

g) Säkerhetsutskott (SU)
Arbetsgruppen som tillsattes i april för att inventera vilka säkerhetsrutiner som finns, vilka
kontroller som görs och som måste göras och vad som eventuellt behöver kompletteras
med har inte haft någon verksamhet under sommaren. Arbetet ska startas upp under
hösten. Werner ansvarar.

h) Personalutskott (PU)
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.
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14075

Projekt Stora privatstallet
Innertaket är klart förutom avseende plåtarna där vi fick en felaktig leverans. Nya har
levererats i dag. Förberedelser för eldragningar är gjorda. Sadelkammaren är i princip klar.
Alla ventilationsdon och fråntrummorna har kommit men är inte installerade.
Innerväggarna har klätts med plyfaskivor. Som en liten inredningsdetalj kommer vi att
behålla ovandelens tegel synligt.
Inom kort kommer boxarna att installeras tillsammans med vatten. Exempel på större
arbeten efter det är dörren i gaveln mot Lilla privatstallet som ska flyttas ett steg mot norr
samt förstoras och installation av el, larm och passersystem.
Vi ligger väl enligt tidplanen.

14076

Framkomlighetsproblem i samband med evenemang vid Hågelby
Sonny har enligt styrelsebeslut i juni skickat en skrivelse till Hågelbyparken och
Stockholmsmarknader AB om framkomlighetsproblem vid olika evenemang.
Styrelsen beslutar att meddela Hågelbyparken och Stockholmsmarknader AB våra
tävlingsterminer och i övrigt hänvisa till vår hemsida för löpande information. Vår hållning
är att det är upp till arrangörerna att se till att parkering fungerar och att framkomligheten
är acceptabel för oss. Sonny ansvarar.

14077

Uppdatering av policysamlingen
a) Uppdatering av policy P405 Vett och etikett vid ridning i ridhus
Linda H har på styrelsens uppdrag arbetat fram förslag till ny lydelse.
Styrelsen beslutar att anta den nya lydelsen av policyn P405 Vett och etikett vid ridning i
ridhus och uppdrar åt Kerstin att föra in den i policysamlingen.

b) Uppdatering av policy P505 Nyttjande av BRS motordrivna fordon
Linda H har på styrelsens uppdrag arbetat fram förslag till ny lydelse.
Styrelsen beslutar att anta den nya lydelsen av policyn P505 Nyttjande av BRS motordrivna
fordon och uppdrar åt Kerstin att föra in den i policysamlingen.

14078

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

14079

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.
14063
Styrelsen beslutar att investera 21 965 kronor inklusive moms i utbyte av lysrör i Stora
ridhuset. Offerten omfattar 168 lysrör av typen T8 58 W, deponering av utbytt material,
arbetskostnad och hyra av självgående arbetsplattform.
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14060 i) B)
Patrik har arbetat med det föreläggande vi tidigare har fått om vissa åtgärder avseende
brandskydd. Åtgärder har påbörjats men i samband med arbetet har vi upptäckt att den
tidigare utrymningsvägen via södra sargen i Lilla ridhuset inte är godkänd till sin
utformning varför utrymningsskylten ska tas bort. Lilla ridhuset har godkänt antal
utrymningsvägar efter denna åtgärd.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Linda H att se över policy P501 Brandskydd och vid behov
inkomma med förslag på ny lydelse.

14080

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

14081

Nästa möte
Nästa möte är inplanerat till onsdagen den 10 september. Enligt årsplanen ska beslut om
tävlingsplan för Ridskolan och TK fattas vid detta möte.

14082

Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat 19:50.

Tumba 2014‐08‐12

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Christer Lindberg
Justeringsperson
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