Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid

Onsdagen den 12 augusti 2015 kl. 19.00–21.00

Plats

Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Mats Andersson
Mischa Johansson
Bettina Krausbauer
Maria Månsson
Susanne Irme
Linda Holmqvist
Anton Synnerdahl

Frånvarande

Ulrica Jansson
Anna Ullman
Sofia Lynghaug
Therese Kristensen
Patrik Sjöberg
Lena Widzém
Linnea Widstrand

15062

Mötets öppnande
Sonny förklarade mötet öppnat.

15063

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

15064

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse Kerstin till justeringsperson.

15065

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

15066

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
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15067

Rapporter
a) TK
Anton rapporterade:
Nästa tävling är fälttävlan som hålls 12–13 september. Anton kommer att hålla en kort
funktionärsutbildning inför tävlingen. Utbildningen kommer att avslutas med bangång av
den enstjärniga banan. Datum för utbildningen ännu inte satt. Styrelsen är välkommen att
delta.
TK kommer att samlas under augusti för att arbeta fram ett förslag till tävlingstermin för
2016. Tävlingarna måste läggas in i tävlingsdatabasen senast den sista augusti, därefter har
man möjlighet att justera fram till sista september. Styrelsen får fatta beslut vid
septembermötet.

b) BRUS
BRUS har första mötet i morgon.

c) Verksamhetsrapport
Linda H rapporterade:

Grupper/elever
Riskolan drog igång i månadags. Vi har en väntelista med över hundra intressenter. Det är
fullt i alla hästgrupper och ca 17 platser lediga i ponnygrupper. Alla specialgrupper är fulla.
En hästgrupp på onsdagar är borttagen och de fem eleverna har fått plats i andra grupper.
Då besökarna i cafeterian under söndagar är relativt få har öppettiden förkortats något
med följd att endast halva ridgrupper bemannar dessa dagar. Den andra halvan kommer i
stället att få hjälpa till vid tävlingar och andra större arrangemang då mer
cafeteriapersonal behövs. Cafeteriaschemat är publicerat på hemsidan.

Hästar/ponnyer
Tolv hästar för närvarande med varierande skador, allt från senskador och lösa benbitar till
mugg och sårskador. Hästläget är alltså väldigt ansträngt för tillfället men betesperioden
har i år resulterat särskilt i många sårskador och dessa läker relativt snabbt så vi bör se en
bättring i hästläget inom kort. Specialgrupperna är inställda de två första veckorna, till att
börja med. Gymnasieverksamheten kommer också igång senare vilket underlättar i ett läge
som detta.
På ponnysidan är endast två konvalescenta; Lussan och Saga. Lussan ska börja sättas i gång
och Saga ska undersökas med ultraljud och därefter får vi se när/om hon kan komma
tillbaka.

Anläggningen
Under sommaren har sedvanlig städning och desinficering skett.
Underlaget i Stora ridhuset är utjämnat med hjälp av laser samt påfyllt.
Anton har jobbat extra under ett par veckor med bl.a. klippning och röjning.
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Nästa vecka ska byggfirman börja öppna upp väggar i Stora ridhuset för att bedöma
omfattningen på de befarade vattenskadorna.
Arbetet med att byta el i Lilla privatstallet pågår. Plåtar till innertaket är beställda.
Taket på Stora stallet är utbytt och klart.

Stallfritids
Höstens verksamhet är under planering. Stallvärdarna kommer i gång under nästa vecka.

d) Ekonomi
Juli månads resultat har distribuerats till styrelsen. Intäkterna ligger nästan en kvarts
miljon över budget men även på kostnadssidan finns överdrag, särskilt kan nämnas
underhållskostnaderna och kostnader avseende tävlingsverksamheten. Kostnader för
sommarens underhåll överstiger budget då denna fasats jämt över året. Kostnader för
tävlingar är tagna under våren och förväntas reducera höstens planerade kostnader.
Hästläget kommer sannolikt att påverka resultatet negativt i år.
Personalen har identifierat ett antal punkter där besparingar kan göras. Linda kommer att
presentera plan för styrelsen. Resultatet bör totalt sett hamna i stort sett eller något lägre
än budget.
Ansökan för såväl det statliga som det kommunala LOK‐stödet är inskickad.

e) Verkställande utskott (VU)
Inget att rapportera.

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

g) Säkerhetsutskott (SU)
Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Augusti månads byggmöte
Vi skulle ha haft ett byggmöte i måndags men inga representanter från kommunen eller
entreprenören dök upp. Sonny har bett samtliga att snarast återkomma med en
lägesrapport.
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Grannens stämning av Botkyrka kommun med anledning av servitutet på vägen genom
ridanläggningen
Sonny har givit kommunens jurist allt tidigare material och befintlig dokumentation kring
servitutet. Denna ska arbeta vidare med ärendet. BRS bevakar utvecklingen.

15068

Jubileumsåret 2017
Styrelsen diskuterade olika möjliga sätt att fira. Reklamkampanj om femtioårsfirandet, stor
reklamskylt ute vid Hågelbyleden, jubileumsfest, en särskild jubileumsfest för barnen,
invitera näringslivet att gratulera oss, bjuda in politiker till olika evenemang...
Ska jubileumsåret firas under en helg, en särskild vecka eller vid alla möjliga tillfällen under
året? Ska vi fira själva eller ska vi bjuda in andra att fira med oss (ridande polisen, beridna
högvakten…)? Aktiviteter som Flyinges hingstvisning som vi hade för ett antal år sedan?
Något i samverkan med Stockholm Horse Show? Ska BRS ge ut en femtioårsskrift?
Styrelsen fortsätter att arbeta med frågan under hösten då det är viktigt att få fram en
plan inför kommande budgetarbete, samt utser en jubileumskommitté.

15069

Idé‐ och markanvisningstävling för Hågelby
a) BRS deltagande
Sonny har utarbetat ett förslag till anmälan till idé‐ och markanvisningstävlingen för
Hågelby.
Styrelsen beslutar att BRS ska delta i idé‐ och markanvisningstävlingen enligt detta och
uppdrar åt Sonny att utföra de eventuella justeringar och kompletteringar som kan vara
nödvändiga.

b) Fullmakt att företräda BRS
Styrelsen beslutar att befullmäktiga Sonny att företräda BRS i idé‐ och markanvisnings‐
tävlingen. Fullmakten gäller till dess att ärendet är slutgiltigt behandlat. Punkten
förklarades omedelbart justerad.

15070

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

15071

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan
Åtgärdslistan (se bilaga 1) gicks igenom och uppdaterades.
15030 b) Ungdomssektionen Sleipners på Åland besök hos oss
Ungdomssektionen Sleiper kommer att besöka BRUS i slutet av augusti. Det finns även
tankar om ytterligare senare besök, t.ex. i samband med Halloweenövernattningen.
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15072

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

15073

Nästa möte
Nästa möte hålls torsdagen den 10 september.

15074

Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:31.

Skrävsta 2015‐08‐12

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Kerstin Karlsson
Justeringsperson
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