Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid

Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 19.00–21.00

Plats

Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Mats Andersson
Mischa Johansson
Bettina Krausbauer (fr.o.m. punkt 16043 e))
Ulrica Sundin (fr.o.m. punkt 16043 c))
Anna Ullman
Sofia Lynghaug
Lars Osswald
Ulrica Goike Brattberg (fr.o.m. punkt 16042 c))
Mikaela Gustafsson
Linnea Widstrand
Linda Holmqvist

Frånvarande

Therese Kristensen
Maria Månsson
Susanne Irme

16038

Mötets öppnande
Sonny förklarade mötet öppnat.

16039

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

16040

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse Lars till justeringsperson.

16041

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 7 april gicks igenom och lades till handlingarna.

16042

Skrivelser
a) Stöd till sommarlovsaktiviteter för barn och unga
Botkyrka kommun informerar om möjligheten för bl.a. föreningar att söka stöd till
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Sista ansökningsdag är den 20 maj.
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b) Information om Robert Aslan som är ny ordförande i Kultur‐ och fritidsnämnden
Botkyrka kommun informerar om Robert Aslan som är ny ordförande i Kultur‐ och
fritidsnämnden sedan januari 2016.

c) Skrivelse från Frida Andersson, Inger Norberg, Anna Rydén och Ingrid Wännström med
förslag om förändrad stalltjänst för boxinnehavare
I skrivelsen föreslås bl.a. att mockningen som ingår i stalltjänsten för boxinnehavare ska utföras
av anställd personal.
Styrelsen beslutar att uppdra åt VU att utreda frågan.

d) Skrivelse från Johan Braun angående brister i samband med utförd stalltjänst
Vid en stalltjänst den 1 maj upptäcktes kvalitets‐ och säkerhetsmässiga brister från stalltjänsten
innan.
Styrelsen beslutar att uppdra åt VU att utreda frågan.

16043

Rapporter
a) TK
Bettina rapporterade:
TK har haft ett möte. Protokollet kommer att distribueras till styrelsen. Syftet var bl.a. att
sondera hur TK arbetar i dag och vilka möjligheter som finns framöver. TK kommer bl.a. att
bjuda in alla hoppryttare med licens för att försöka samla ideella krafter inom grenen.
Vi har stor efterfrågan på Grönt kort‐kurs och kommer därför att arrangera en intensivkurs
den 11‐12 juni.
Allsvenskegruppen i dressyr har gått till final i div II‐III på häst.

b) BRUS
Sofia och Linnea rapporterade:
BRUS arrangerar en baktävling i helgen. Alla planerade aktiviteter publiceras nu på
hemsidan. Det har kommit fler anmälningar till aktiviteter på sistone vilket är positivt.

c) Verksamhetsrapport
Linda rapporterade:

Grupper/elever
Alla höstens fakturor är utskickade. Vi har lång kö till introgrupper på ponny och vi hoppas
kunna starta åtminstone någon till hösten.
Sommarens ridläger har endast fåtal lediga platser kvar.
Vi har nu fått in ett undertecknat avtal från Realgymnasiet. Avtalet innebär bl.a. kortare
ridtider och idrottsspecialiceringen (hoppning) borttagen. Detta för att minska
2

belastningen på våra hästar. Samtidigt har vi lyckats förhandla priserna uppåt något.
Vi har blivit beviljade 45 000 kronor från Svenska Ridsportförbundet till talangsatsningen
och vi hade en uppstartsträff i går. Sjutton elever är antagna till satsningen.

Personal
Alla medarbetssamtal är genomförda. Utfallet av samtalen kommer att diskuteras vid ett
månadsmöte i maj/juni.

Hästar/ponnyer
Vaniljen, Lussan, Erik och Cosmos är under igångsättning.
Chivas är ombehandlad och ska vila i ytterligare två veckor.
Hassi har börjat gå lektion.
Marvin har varit på klinik under eftermiddagen då vi ansett att han stundtals gått orent.
Efter en ordentlig genomgång konstaterade veterinär att han är mycket fräsch.
Veterinären berömde oss för en mycket seriös hästhållning.
Silus har fått vandra vidare.
Unni ska tillbaka då hon inte fungerar i verksamheten.
I morgon kommer en ny ponny och häst.
Nyköpings Ridsällskap har gått i konkurs och konkursförvaltaren bjuder ut hästar och övriga
inventarier till försäljning. Vi har lämnat en intresseanmälan avseende två hästar och två
ponnyer. Besked bör komma under veckan. Även vissa inventarier kan vara av intresse.

Anläggningen
Snappe har jobbat vidare med bl.a. utbyte av nödutgångsarmaturer och svetsning av en
trasig plåtdörr. Arbete med att se över alla sommarhagar pågår.
Vi har börjat röja loftet, garaget och Stora ridhuset på skräp.

d) Ekonomi
Linda har distribuerat april månads resultat.
Övriga bidrag på 40 000 kronor (Botkyrka kommuns sponsoravtal) ska föras in i
balansräkningen enligt tidigare styrelsebeslut.
Tävlingarna är nu mer korrekt periodiserade. Till följd av detta ligger vi i jämförelse med
fjolåret något under men detta kommer att korrigeras efter fälttävlan och
augustihoppningen.
Vi har ännu inte fått alla försäkringsersättningar avseende veterinärvård.

e) Verkställande utskott (VU)
Inget att rapportera.
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f) IT‐utskott (ITU)
IdrottOnline har uppgraderat plattformen som används för hemsidorna. I samband med
uppgraderingen uppstod stora driftproblem vilka medförde att vi under en tid inte kunde
uppdatera innehållet. Styrelsen påpekar att man alltid bör söka information både på
hemsidan och via Facebook då det är sannolikt att någon av kanalerna fungerar. Väsentlig
information läggs ut på båda.

g) Säkerhetsutskott (SU)
Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)
Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter
Inget att rapportera.

16044

Jubileumsår 2017
Linda och Mikaela har haft ett inledande möte.
Förslag att arrangera årsmötesfesten på Subtopia (höloftet) den 18 februari.
Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar åt Linda att boka lokalen.
Vidare är tanken att försöka arrangera en rejäl Majshow nere på Vallen med bl.a.
riddartorneringar och westernridning. Tankar finns även om att skapa ett BRS‐blad.
Styrelsen beslutar om inriktning enligt ovan. Gruppen ska arbeta fram mer detaljerade
planer och budget.

16045

Botkyrka kommun
a) Planerat underhåll
Vi hade ett möte med kommunens nya tjänstemän John Staberg (fastighetschef) och Mats
Andersson (fastighetsförvaltare) och kom bl.a. fram till att de åtgärder som kommunen har
startat upp ska även slutföras. I samband med detta fick tjänstemännen vår uppdaterade
underhålls‐ och åtgärdslista. Kommunen ska även utföra den årliga besiktningen i april.
Mats Andersson besökte oss den 27 april för en besiktning av anläggningen. Några dagar
senare återkom han, denna gång med personal från bl.a. Construera. Vi har inte fått något
besiktningsprotokoll ännu.
Kommunens tjänstemän framförde vid mötet ett önskemål om att arbeta fram ett nytt
avtal för oss. Bakgrunden kan vara att kommunen har skött ekonomin så dåligt att flera
tjänstemän har fått sluta. Kommunen behöver sannolikt få ut mer hyra från oss. En
omförhandling av avtalet innebär förutom ett gediget arbete såväl risker som möjligheter
för oss.

4

Fredrik Olsson är nytt kommunalråd och ansvarig för bl.a. vår verksamhet. Han efterträder
Dan Gahnström som hade fått ett toppjobb hos regeringen vilket sedermera har stoppats i
förbindelse till krisen i Miljöpartiet. Han kommer inte tillbaka till befattningen i
kommunen.

b) Kultur‐ och fritidsförvaltningen
Vi hade ett möte med Kultur‐ och fritidsförvaltningens ledning samt Krister Stralström som
är projektledare för det fortsatta arbetet kring Hågelby och resultatet av
markanvisningstävlingen. Vårt syfte var särskilt att klargöra våra krav i förbindelse till de ‐
även från kommunens sida ‐ uttalade utvecklingsidéerna för vår verksamhet och tydliggöra
vikten av samverkan och koordination mellan vår och Hågelbys utveckling.
Som nästa steg kommer den nye ordföranden Robert Aslan att besöka oss den 8 juni kl.
15.00 för att se anläggningen och höra mer om vår verksamhet.

c) Servitut på vägen
Vår granne, Staffan Holm, stämde som tidigare informerats Botkyrka kommun eftersom
han upplevde att han tidvis hindrats att använda vägen genom anläggningen. Södertörns
tingsrätt tog upp stämningen till behandling. Det bevismaterial i form av fotografier som
Staffan Holm har anfört bedömdes av tingsrätten i stort sett inte ha något bevisvärde.
Linda H var kallad som vittne och tingsrätten har inte funnit någon anledning att
ifrågasätta hennes uppgifter.
Tingsrätten meddelade dom den 15 april i vilken käromålet, dvs. kraven enligt Staffan
Holms stämning, ogillas. Vidare dömdes Staffan Holm att ersätta Botkyrka kommun för
dess rättegångskostnader med nästan 115 000 kronor.
Staffan Holm har den 27 april överklagat till Hovrätten. För att Hovrätten ska ta upp ett
ärende till behandling krävs ofta att s.k. prövningstillstånd beviljas. Detta görs typiskt
endast i fall som kan anses ha prejudicerande karaktär, dvs. som kan fungera som
vägledning vid framtida liknande rättegångar. Det är i dag oklart om prövningstillstånd
kommer att beviljas.

16046

Styrelsearbetet
Hemsidan
Anna har erbjudit sig att ta övergripande ansvar för hemsidan.
Styrelsen beslutar att utse Anna till ansvarig. Mischa ordnar med inloggningsuppgifter.

Övriga funktioner/arbetsuppgifter i styrelsen
Övriga funktioner/arbetsuppgifter i styrelsen diskuterades.
Styrelsen beslutar att VU ska sammanställa en lista med tidigare framkomna
ansvarsområden och ansvariga samt funktioner/uppgifter som är önskvärda.

16047

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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16048

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

15130 Profilkläder, logga samt ny klubbsida hos leverantör av profilkläder
Arbetsgrupp bestående av Kerstin, Bettina, Linda och Anna (sammankallande) har tagit
fram ett förslag till profilkläder och klubbsida hos Butiken i stallet. Klubbsidan medför inga
kostnader för BRS. Profilkläderna bekostas genom medlemmarnas egna köp och/eller
bidrag från möjliga samarbetspartners. Ett stort värde framfördes bl.a. i igenkänningen
som skapas vid olika evenemang och framför allt tävlingar borta. Vidare föreslog gruppen
att BRS logga ska förändras genom kransen tas bort. Detta motiverades bl.a. med att den
skulle komma att se modernare ut samt att loggan utan krans blir billigare att brodera.
Styrelsen beslutar om kollektion av klubbkläder enligt förslaget samt att låta skapa en
klubbsida hos Butiken i stallet.
Styrelsen beslutar vidare, efter omröstning med fyra ledamöter för och tre ledamöter
emot förslaget, att förändra BRS logga genom att ta bort kransen. Sonny reserverade sig
mot beslutet. Gruppen ska ta fram en plan för genomförandet av förändringen av loggan. I
detta ingår bl.a. framtagande av nya grundloggor och schabloner i olika versioner samt
utbyte i befintliga media som hemsida och Facebook samt dokumentmallar.
16049

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

16050

Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 8 juni.

16051

Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:23. Ulrica S är fikaansvarig i stället för Anna.

Skrävsta 2016‐05‐10

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Lars Osswald
Justeringsperson
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