Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid

Onsdagen den 11 juni 2015 kl. 19.00–21.00

Plats

Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Ulrica Jansson
Mischa Johansson
Anna Ullman
Maria Månsson
Lena Widzém
Linda Holmqvist
Anton Synnerdahl

Frånvarande

Mats Andersson
Bettina Krausbauer
Sofia Lynghaug
Therese Kristensen
Patrik Sjöberg
Susanne Irme
Linnea Widstrand

15049

Mötets öppnande
Sonny förklarade mötet öppnat.

15050

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna Staffan Holms stämningsansökan mot
Botkyrka kommun angående påstådda inskränkningar i servitutsrätt (punkt 15054 i) A))
och Ny intressent avseende Hågelby (punkt 15054 i) B)).

15051

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse Anna till justeringsperson.

15052

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 6 maj gicks igenom och lades till handlingarna.

15053

Skrivelser
a) Skrivelse om återbetalning av anmälningsavgift pga. sjukdom
Ärendet är hanterat. Linda H kontrollerar att förfrågan har blivit besvarad.
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15054

Rapporter
a) TK
Anton rapporterade:
Vårens tävlingar är avklarade. Samtliga tävlingar har fungerat fint. Vid fälttävlan sattes vår
olycksfallsberedskap på prov. Två personer och en häst var inblandade i olyckor men
samtliga klarade sig bra.
Dressyrstaketet återstår att frakta upp från Vallen. Publicering av höstens propositioner
pågår.
Styrelsen efterfrågar protokoll från TKs möten samt evenemangsrapporter. Anton
ansvarar.

b) BRUS
Ingen rapport från BRUS denna gång.

c) Verksamhetsrapport
Linda H rapporterade:

Grupper/elever
Höstens grupper fylls på och påminnelser om obetalda bokningsavgifter går ut i morgon.
Ridlägren är fulla. I år har vi inget privathästläger pga. svalt intresse.

Hästar/ponnyer
En ny häst, Eden, har kommit. Den är tyvärr förkyld och han och Vanilia står i vår
vindskyddshage i karantän. Även Queen går där på bete pga. behandling.
Balthazar är behandlad i ena bakbenet. Cosmos har pga. en spark fått gå på sommarbete
redan nu. Även Lussan går på bete eftersom hon har varit halt.
Chivas ska börja gå lektioner i nästa vecka.
Till följd av hästläget har vi ställt in hoppningen under resten av terminen. Fråga om
hoppningen helt borde läggas ner har uppstått men med tanke på hästarnas behov av
allsidig träning och ridskolans uppgift att tillhandahålla bred utbildning är det inte lämpligt.
Särskilt vid hopplektioner sker försäljning av lektion till andra. Viktigt att påminna
personalen om att inhoppare måste vara medlem i BRS och ha minst samma utbildnings‐
nivå som ordinarie elev. Linda H ansvarar.
Vi har under de senaste terminerna haft dåligt med tillfällen att erbjuda igenridning och
överväger, liksom många andra ridskolor, att helt skrota systemet.

Anläggningen
Vi behöver, enligt tidigare utskickat mail, investera i ett nytt schaktblad till en kostnad av
19 100 kronor exklusive moms.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
2

Allt järnskrot och gamla däck är nu bortfraktade. De gröna toavagnarna är borta och i
morgon försvinner den gamla röda toavagnen.
Uteboxarna är nu färdigmålade.
Taket på Stora stallet håller på att bytas ut. Många reglar på södra sidan är ruttna vilket
gör att de måste ersättas. Tidplanen förskjuts därmed något.
I Lilla privatstallet ska en del elinstallationer bytas ut men pga. asbest i taket måste denna
saneras först. Under tiden kommer halvtimmesslingans belysning att bytas ut mot
energieffektiva LED‐armaturer.
Infravärmen i Stora ridhuset ska monteras bort inom kort pga. brandrisken. Arbete med att
hitta lämplig ersättning pågår.
Ridhusbottnarna kommer att åtgärdas enligt tidigare beslut men arbetena är lite försenade
pga. leverantörens byte av samarbetspartner.
Stängsling av hagar pågår. Arbetet tar längre tid än beräknat bl.a. eftersom stolpar och
trådar inte har blivit återställda efter fälttävlan. Tilläggsmarken som vi under våren har
avtalat om är nu stängslad.
Vi kommer, om det är bra väder, att ta in hö från Sjöängen veckorna 25‐26. Vid sämre
väder producerar vi hösilage i stället.

Stallfritids
Stallfritids ska till Gröna Lund på lördag och de har nyligen haft en övernattning.

Personal
Avslutningslunch för personalen i morgon.
Vid onsdagsmötet för två veckor sedan hade personalen en workshop kring
säkerhetsfrågor. Linda H återkommer med rapport.

d) Ekonomi
Maj månads resultat har distribuerats till styrelsen. Positiva avvikelser på intäktssidan är
bl.a. showen Botkyrka Love Horses och tävlingarna och negativa avvikelse på
kostnadssidan är bl.a. retroaktiv lösenjustering enligt avtal (kommer dock att korrigeras
under året), veterinärkostnader och ökat fokus på hovbeslag inför betet. Sammantaget
ligger vi resultatmässigt nästan exakt enligt budget.

e) Verkställande utskott (VU)
Inget att rapportera.

f) IT‐utskott (ITU)
Inget att rapportera.
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g) Säkerhetsutskott (SU)
Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter
A) Staffan Holms stämningsansökan mot Botkyrka kommun angående påstådda
inskränkningar i servitutsrätt
Staffan Holm har via sin advokat lämnat in en stämningsansökan hos Södertörns Tingsrätt
mot Botkyrka kommun med anledning av påstådda inskränkningar i servitutsrätten
avseende vägen genom ridanläggningen.
Kommunen avser att bestrida påståendena och vi kommer att följa ärendet och bistå vid
behov.

B) Ny intressent avseende Hågelby
En ny aktör, Eva Bergström, har kontaktat oss med anledning av markanvisningstävlingen
avseende Hågelby. Hon driver via bolaget Eva Bergström Information AB verksamheten
Hästplaneraren ute på Värmdö vars främsta uppgift är att bistå som konsulter i olika
projekt kring häst‐ och ridanläggningar. Sonny, Mischa och Linda H träffar henne den 16
juni för att höra mer om hennes idéer.

C) Vidareutveckling av BRS verksamhet
Kultur‐ och fritid har som tidigare rapporterats uttryckt en vilja att satsa på
vidareutvecklingen av vår verksamhet och Skrävsta. Vi har förberett oss inför de fortsatta
diskussionerna med kommunen genom att ta fram några grundläggande tankar. Bl.a.
handlar det om att uppföra ett nytt och modernt ridskolestall, ytterligare ett ridhus och
fler hagar. Diskussionerna med kommunens representanter kommer att fortsätta.

15055

Utdelning ur Ungdomsfonden VT 2015
En arbetsgrupp bestående av Anna (sammankallande), Bettina och Linda H har arbetat
fram ett förslag till utdelning ur Ungdomsfonden avseende vårterminen. Även Lisa och
Helena från personalen har deltagit i arbetet.
De sökande har delats upp i tre grupper efter hur mycket de har tränat, hur mycket de har
deltagit som funktionärer samt vid olika övriga aktiviteter som gynnar föreningen.
Deltagarna i de olika grupperna föreslås få 200, 400 respektive 600 kronor per person.
Totalt föreslås 7 800 kronor fördelas på 18 ungdomar (samtliga sökande).
Styrelsen beslutar enligt förslaget. Det ska noteras att Anna och Linda H inte deltog i
beslutet. En slutsats av diskussionerna efter utvärderingen av denna omgång är att
träningsdelen måste förtydligas mer. Många tror att det huvudsakligen är tävlande som
kan söka bidrag.
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15056

50‐årsjubileum 2017
BRS som förening fyller 50 år 2017. Eftersom ett jubileumsår bör uppmärksammas och
ambitionsnivån på firandet styr vilka resurser som kommer att krävas och detta behöver
planeras i god tid behöver vi redan under hösten fundera på önskvärd omfattning.
Styrelsen uppmanas att fundera på lämpliga aktiviteter/arrangemang för vidare
diskussioner efter sommaruppehållet.

15057

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

15058

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan
Åtgärdslistan (se bilaga 1) gicks igenom och uppdaterades.

Revisorns PM om kassahantering
Linda H har i ett PM till styrelsen sammanställt de åtgärder vi har vidtagit som följd av
revisorns lämnade rekommendationer i samband med revisionen av 2014 års bokslut och
verksamhet. Dokumenten läggs till handlingarna.

15059

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

15060

Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 12 augusti.

15061

Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:20.

Skrävsta 2015‐06‐11

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Anna Ullman
Justeringsperson
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