Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid

Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 19.00–21.00

Plats

Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Mats Andersson (fr.o.m. punkt 15043 a))
Mischa Johansson
Bettina Krausbauer
Sofia Lynghaug
Ulrica Jansson
Therese Kristensen (fr.o.m. punkt 15043 d))
Susanne Irme (fr.o.m. punkt 15043 d))
Linnea Widstrand
Linda Holmqvist

Frånvarande

Anna Ullman
Maria Månsson
Lena Widzém
Patrik Sjöberg
Anton Synnerdahl

15038

Mötets öppnande
Sonny förklarade mötet öppnat.

15039

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

15040

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse Ulrica till justeringsperson.

15041

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 8 april gicks igenom och lades till handlingarna.

15042

Skrivelser
a) Förfrågan om material till kommunens föreningsbrev
Vi har fått förfrågan om material till kommunens föreningsbrev. Vi har dock inget aktuellt
att informera om.
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15043

Rapporter
a) TK
Linda H rapporterade:
Tre dagars dressyrtävlingar är avverkade. Känslan är att funktionärerna börjar känna sig
trötta eftersom det är många tävlingar efter varandra. Det är allt svårare att fylla
funktionärslistorna. En tanke kan vara att särskilt försöka engagera cuperna och
specialgrupperna vid förberedelser inför och under tävlingar. Våren är dessutom särskilt
svår eftersom det är många röda dagar och klämdagar och folk åker bort. Djurgymnasiet
ställer upp med tio hinderdomare till fälttävlan ‐ ett välkommet tillskott.
Vallenfixardagen kolliderade i viss mån med dressyrtävlingarna. Bättre planering behövs
sannolikt så att vi internt inte konkurrerar om samma funktionärer.
Enligt distriktet ligger BRS i topp vad avser antalet genomförda tävlingar per år. Finns det
anledning att se över tävlingsplanens omfattning framöver?
Funktionärsfrågan behöver tas upp inom TK. Linda H ansvarar.

b) BRUS
Sofia och Linnea rapporterade:
Påskövernattningen gick bra. Ett antal kommande aktiviteter är inplanerade.

c) Verksamhetsrapport
Linda H rapporterade:

Grupper/elever
Sommarens ridläger är fulltecknade.
Antalet hoppfria lektioner på häst kommer att utökas i höst.
Samtliga höstens fakturor har skickats ut med en normal andel uppsägningar som följd. De
lediga platserna släpps under juni och vi ser i dag inga problem att fylla dem.

Hästar/ponnyer
Hästläget är sammantaget mycket bättre än på länge. Alla hästar utom Aida (ska gå sin
första lektion på lördag) är inne i verksamheten nu. De nya helt naturligt med något lägre
nyttjandegrad i början.
Ny häst, Cargo, har kommit. Hon har en lätt förkylning och får stå kvar i karantän en tid.
Vanilia kommer hem från lösdriften och ska sättas i gång. Balthazar har en varböld i munnen.
Alla ponnyer utom Lussan (halt) går i verksamheten.

Anläggningen
Utesäsongen drar i gång och vi ser hagar och stängslar nytt. Anders har hyrts in för att göra
klar alla hagar ner mot sjön. I samband med att en ny matarkabel grävdes ner drogs även
vattenledning till en vattenpost där.
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Tre containers med skräp har slängts av vilka två nere på Vallen. Länsförsäkringar har
erbjudit sig att hämta lantbruksskrot och vi har anmält intresse. De kommer även att
hämta alla gamla däck som ligger och skräpar.
Vattenvagnen är lagad. Stolparna runt nya banan nere på Vallen är på plats.
Vi har haft byggmöte med kommunens projektledare och prioriterat de närmast
kommande åtgärderna: 1) Takläckaget i Stora stallet och statusbesiktning av fläktarna, 2)
Takläckaget i Stora ridhuset och ny lösning för manegevärmen (i stället för infravärmen), 3)
Belysning på ridslingan samt el ner till Vallen. Byggmöten kommer att hållas ungefär var
tredje vecka och är inplanerade ända fram till och med september.

Stallfritids
Vi har anmält oss till Vi i stallet‐tävlingen. Verksamheten löper på enligt plan.
Årets Majshow ställdes in till förmån för Botkyrka Love Horses.

Övrigt
Ridsportförbundets besöksgrupp har varit hos oss och gått igenom verksamheten mot ett
digert besöksprotokoll (man kontrollerar bl.a. säkerhetsrelaterade förhållanden, tillgång till
särskilda policyer och djurskyddsreglers efterföljande). Besöket kändes positivt och vi
väntar på protokollet.

d) Ekonomi
April månads resultat har distribuerats till styrelsen. Vi ligger sammantaget något bättre än
budget.

e) Verkställande utskott (VU)
VU har 2015‐04‐16 fattat beslut om ytterligare investering i ridhusbottnarna.
Linda har diskuterat problematiken med att stenmjölet kommer upp på vissa ställen i Stora
ridhuset och begärt in offerter för lämpliga åtgärder. En förklaring är att vi förmodligen
mockar ut för mycket sand och fibrer. Vi har för 2015 budgeterat 30 000 kronor för att
lägga in 2 cm material men vi skulle behöva lägga in 4 cm vilket innebär en total kostnad på
ca 60 000 + ca 25 000 i merkostnad för frakt och ytterligare jobb.
I Lilla ridhuset måste också botten åtgärdas och vi har budgeterat 30 000 kronor. För att få
mer svikt och bindning av sand så behöver vi lägga in spån vilket ger en merkostnad på
10 000 kronor. Lilla ridhuset kommer därmed att kosta ca 40 000 kronor att åtgärda.
Total beräknad kostnad ca 125 000 kronor vilket ligger 65 000 kronor över budget. Denna
överstigande del finansieras genom att de planerade åtgärderna byte/isolering av
ridhusdörren i Lilla ridhuset (43 000 kronor) och byte resterande träspiltor (20 000 kronor)
flyttas över till 2016.
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f) IT‐utskott (ITU)
Inget att rapportera.

g) Säkerhetsutskott (SU)
Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter
Framkomna idéer omkring Hågelby
Suzanne Sjögrens och Pontus Westergrens tankar om att skapa ett ”hästanläggning i
nationell elitklass” i och kring Hågelby har fått visst genomslag i lokalpressen.

Rapport från ordförandemötet på Djursholm
Kerstin deltog vid ordförandemötet på Djursholm. Stockholms läns ridsportförbund
arrangerar detta ett par gånger per år. Man diskuterar aktuella frågor, behandlar motioner
och förväntar sig synpunkter från distriktets klubbar. Ett tjugotal personer representerade
dessa. Bl.a. efterfrågades kontakt med BRUS, och motsvarande organ hos distriktets övriga
klubbar, för att sondera möjliga samarbeten.

15044

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

15045

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

15030 b) Besök från Åland
Besök från Åland planeras in. BRUS är positiva till möjligt utbyte av erfarenheter.

14172, 14124, 14074 e) Översyn av ansökningsprocessen avseende utdelning ur
Ungdomsfonden
Arbetsgruppen ledd av Anna har presenterat flera förslag.
Styrelsen beslutar inför vårterminens utdelningar (beslut fattas om dessa vid junimötet)
dels att inte ändra policyn, dels att använda sig av den föreslagna processen. Resultatet
ska utvärderas.
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15034, 15019 Genomsyn av maskinparken
Efter den utförda genomsynen av maskinparken har vi beslutat att utrangera gammal
utrustning genom Länsförsäkringars försorg (se även punkt 15043 c) Anläggningen).

14019 Bearbeta P404 Om olyckan är framme
Kerstin har skickat ut ett reviderat förslag.
Styrelsen beslutar enligt förslaget med de ändringar som styrelsen vid sitt möte kommit
fram till samt uppdrar åt Kerstin att publicera den nya lydelsen.

14140 Plan för säkerhetsarbetet 2015
Linda H har utarbetat en plan för säkerhetsarbetet.
Styrelsen uppdrar åt Linda H att särskilt arbeta med att inom personalgruppen komma
fram till vilka och hur säkerhetsfrågor tas upp med elever.

15034 Har Ridsportförbundet tagit fram riktlinjer för ersättning till funktionärer?
Mats har kontaktat Ridsportförbundet i frågan och maxbelopp för olika funktioner och på
olika nivåer finns att läsa om på Ridsportförbundets hemsida under Tävling > Arrangör.
Styrelsen uppdrar åt Linda H att uppmärksamma TK på detta.

15046

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

15047

Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 11 juni (ändrat från tisdagen den 9 juni). Linda H är
fikaansvarig i stället för Bettina som är på kurs.

15048

Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:45.

Skrävsta 2015‐05‐06

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Ulrica Jansson
Justeringsperson
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