Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid

Tisdagen den 8 juni 2016 kl. 19.00–21.00

Plats

Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande

Sonny Hellberg, ordförande
Kerstin Karlsson, vice ordförande
Mats Andersson, ledamot (deltog vid mötet fr.o.m. punkt 16059)
Mischa Johansson, ledamot och sekreterare
Bettina Krausbauer, ledamot
Ulrica Sundin, ledamot
Anna Ullman, ledamot
Therese Kristensen, 1:a suppleant
Maria Månsson, 2:a suppleant
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande

Sofia Lynghaug, BRUS‐representant
Susanne Irme, 3:e suppleant
Lars Osswald, 4:e suppleant
Ulrica Goike Brattberg, 5:e suppleant
Mikaela Gustafsson, 6:e suppleant
Linnea Widstrand, BRUS‐suppleant

16052

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

16053

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkterna a) Utdelning ur Ungdomsfonden och
b) Investering i Cobra 30‐vattenpump under 16060 Övriga frågor.

16054

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse Ulrica S till justeringsperson.

16055

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 10 maj gicks igenom och lades till handlingarna.

16056

Skrivelser
Skrivelse angående ändring av logga
En skrivelse har inkommit där ett sjuttiotal personer är kritiska till den tidigare beslutade
ändringen av BRS logga (se punkt 16048 i föregående protokoll).
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Styrelsen har missbedömt betydelsen av loggan för ett antal medlemmar och är enig i att
beslutet inte har föregåtts av en bredare förankring inom föreningen.
Styrelsen beslutar därför att inte genomföra den tidigare beslutade ändringen av loggan.
Styrelsen har dock några kommentarer kring ärendet:
Styrelsen är tillsatt av årsmötet 2016 för att förvalta och utveckla BRS verksamhet.
Styrelsen har inför beslutet noga kontrollerat stadgarna och funnit att styrelsen inte är
begränsad av dessa vid beslut om t.ex. ändring av logga.
Styrelsen har även gjort en grov uppskattning av kostnader och i och med att ändringen
skulle införas vartefter material byts ut så handlar det inte om några kostnader på
tiotusentals kronor vilket har gjorts gällande i skrivelsen.
Den tidigare upphovsrättsliga tvist som anförs i skrivelsen handlar, såvitt styrelsen kan
erinra, om ändringen som gjordes när lagerkransen lades till den ursprungliga loggan.
Styrelsen noterar avslutningsvis att minst 14 av de som uppges stå bakom skrivelsen,
utöver hedersmedlemmarna, inte har erlagt medlemsavgift. Då gruppen bakom skrivelsen
bl.a. anför medlemsdemokratiska skäl bör samtliga, som inte är hedersmedlemmar och
som inte har löst medlemskap, göra det.

16057

Rapporter
a) TK
Bettina rapporterade:
TK har haft ett möte förra söndagen där åtgärdslistan från föregående möte gicks igenom.
TK har beslutat att arrangera en Pay&Jump i stället för hopptävling i augusti, primärt till
följd av brist på tävlingsledare.
Ett möte för alla licensierade kommer att arrangeras för att försöka engagera fler som
funktionärer.
Allt hindermaterial kommer att inventeras tillsammans med Linda Englund för att
förbereda inför höstens budgetgenomgång.
Under TKs augustimöte kommer fokus att ligga på nästa års tävlingstermin och budget.
Man kommer att ta fram detaljerad budget för respektive tävling och göra löpande
uppföljningar.
Anton kommer att distribuera evenemangsrapporten från fälttävlan.
Helgens dressyrtävling gick med ca 10 000 kronor i positivt resultat.
Styrelsen noterar att TK under en tid har delat ut 1,5 gånger arbetad funktionärstid för för‐
och efterarbete samt uppgift som parkeringsvakt. Förfarandet saknar tidigare beslut. Enligt
uppgift har förfarandet inte medfört någon större effekt.
Styrelsen beslutar att man kan fortsätta att dela ut 1,5 gånger arbetad funktionärstid för
för‐ och efterarbete samt uppgift som parkeringsvakt i förhoppningen om att det ändå kan
attrahera några extra funktionärer.

b) BRUS
Då inga från BRUS deltog vid kvällens möte rapporterade Linda:
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BRUS hade avslutning i söndags tillsammans med Stallfritids. Bl.a. arrangerades vattenkrig.
Många barn och unga deltog.

c) Verksamhetsrapport
Linda rapporterade:

Grupper/elever
Uppfyllnad av grupper inför hösten pågår för fullt. Vi kommer förmodligen att kunna starta
upp två–tre introgrupper på ponny. Vi kommer även att starta upp en introgrupp för vuxna
på häst.
Det är stort tryck på specialgrupperna. Gruppfördelningen kommer att vara klar inom kort.
Vi kommer att göra om hästlägret vecka 32 till ett kvällsläger för att kunna fylla ut den
ordentligt. Övriga grupper är välfyllda.
På tisdag kommer en grupp nyanlända barn p 8–15 år från kommunen för att besöka oss
under tre timmar. Botkyrka kommun bekostar och BRS arrangerar. Det kommer bl.a. att
handla om prova på‐ridning och ‐skötsel. Linda kontaktar Mitt i Botkyrka och Södra sidan
och tipsar om evenemanget.

Personal
Arbete med sommarschemat pågår, det är lite pyssel att få ihop det.
Lisa kommer att studera 50 % fr.o.m. höstterminen och vi ska se hur vi fyller upp det.

Hästar/ponnyer
Hästarna släpps på bete den 17 juni.
Alla ponnyer är i gång i verksamheten.
Cosmos och Chivas är under igångsättning och beräknas vara klara inför betet.
Erik har börjat gå lektion.
Aida har fått en spark på frambenet i söndags och är tjock. Veterinären kommer att undersöka
ett sår under morgondagen.
Melvin har gått in på lektion och fungerar mycket bra. Prixie kommer att slussas in. Hon har
haft hosta och står i karantän.
Under sommarens bete kommer vi att sära på ston och valacker för att försöka undvika
onödiga skador.

Anläggningen
Gräset runt anläggningen är klippt med trimmer.
Arbete med att gå igenom alla sommarhagar inför betessläppet pågår för fullt. Det har i år
krävts mycket röjning av träd och grenar.
På måndag kommer Södertörns Brandförsvarsförbund för att göra en brandsyn.
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d) Ekonomi
Linda har distribuerat maj månads resultat.
Vi ligger för närvarande under budget med ca 160 000 kronor men då är inte de nya
grupperna eller sommarens läger fakturerade. Vårens skador belastar resultatet även om
vi har fått in ersättningarna från försäkringsbolaget.

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
Inget att rapportera.

16058

Jubileumsår 2017
Arbetsgruppen har bokat festlokalen på Subtopia den 18 februari 2017 för årsmötesfesten.
Jubileumsmajshowen kommer att planeras av Lisa och Bettan.
Ulrica S, Monica Danell och Lovisa Nilsson kommer i sommar att gå igenom gamla BRS‐blad
i syfte att ta fram jubileumsblad.
Ulrica G B har avsagt sig ansvaret för media och sponsorer till följd av byte av jobb och nya
arbetsuppgifter. Vi behöver snarast hitta några personer som kan jobba med dessa bitar.
Anna lägger ut en efterlysning på hemsidan och Facebook.

16059

Botkyrka kommun
a) Planerat underhåll
John Staberg, tf. fastighetschef, kommer att lämna kommunen.
Sonny har av fastighetsförvaltaren Mats Andersson efterfrågat en tidplan avseende det
planerade underhållet 2016. Vi har inte mottagit denna ännu. Vi saknar också återkoppling
på när kvarstående/oavslutade arbeten kommer att färdigställas.
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b) Möte med Robert Aslan, Pernilla Hellman och Roger Wintemar
Vi hade ett möte tidigare i förmiddags med nya ordföranden för Kultur‐ och
fritidsnämnden Robert Aslan samt tjänstemännen förvaltningschefen Pernilla Hellman och
Roger Wintemar. Vi diskuterade vår framtida utveckling, problemen med
underhållsåtgärderna samt de möjliga hoten från projekten i Hågelby. Vi avslutade med en
rundvandring på anläggningen. Som alltid slås besökare av hur omfattande verksamheten
och anläggningen är.
Det pågår diskussioner inom kommunen att föra över vissa delar från Tekniska sidan till
Kultur & fritid. Även ett nytt avtal med oss har lyfts fram.
Nya kontakter tas i september/oktober för fortsatta diskussioner.

c) Tvisten om servitutsvägen
Hovrätten har meddelat prövningstillstånd för grannens överklagande av Tingsrättens
beslut vilket betyder att fallet kommer att tas upp i Hovrätten. Någon tid har ännu inte
meddelats.

16060

Övriga frågor
a) Utdelning ur Ungdomsfonden
Linda har distribuerat ett förslag från Lisa till utdelning ur Ungdomsfonden (se bilaga 2).
Det sammanlagda uttaget enligt förslaget uppgår till 8 700 kronor.
Styrelsen beslutar att justera föreslagna belopp till 700 kronor, 400 kronor respektive 250
kronor i enlighet med höstens utdelning, totalt 7 400 kronor. Det ska noteras att Anna,
Bettina, Linda och Mats inte deltog i beslutet.

b) Investering i Cobra 30‐vattenpump
Linda har distribuerat ett förslag till investering i en högkapacitetsvattenpump. Pumpen
skulle underlätta vattningen av hästar på bete liksom vattningen av tävlingsbanor,
uppfyllnad av vattengravar mm.
Styrelsen beslutar att investera i en Cobra 30‐vattenpump för maximalt 15 000 kronor.

16061

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

16027 a) Hantera skrivelse om medlemskap och ta fram förslag till eventuella
förbättringar av hemsidan
Styrelsen beslutar att uppdra åt Maria och Linda att hantera frågan på lämpligt sätt.

16042 c) Utreda den föreslagna förändringen i stalltjänsten för boxinnehavare
Grupp bestående av Frida Andersson, Inger Norberg, Anna Rydén och Ingrid Wännström
inkom 2016‐05‐02 med förslag till styrelsen om förändringar i stalltjänsten för
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boxinnehavare.
Styrelsen beslutade 2016‐05‐10 att uppdra åt VU att utreda frågan.
Johan Braun inkom 2016‐05‐02 med en skrivelse till styrelse angående brister i samband
med utförandet av stalltjänster.
Styrelsen beslutade 2016‐05‐10 att uppdra åt VU att utreda frågan.
VU har under maj arbetat med sin utredning och kommit fram till följande
rekommendation till styrelsen:
Att ändra innehållet i avtal för stallning av privata hästar på Skrävsta får anses förknippat
med risk att kommunen i kommande förslag till nytt avtal minskar antalet privata hästar
och/eller radikalt ökar hyran för dessa boxar. Tänkta planer att, efter byggande av nytt
ridskolestall, utöka antalet privathästar kan gå i stöpet.
Utöver ovan risk och övriga i utredningen framförda skäl vill VU särskilt peka på att
förslagsställarna har beräknat kostnaden alldeles för lågt. Det är tveksamt att majoriteten
av privathästägarna vill ta den verkliga kostnadsökningen.
Styrelsen beslutar enligt VUs rekommendationer särskilt med hänsyn till de stora riskerna i
förhållande till kommunen och våra vidare utvecklingsplaner, att avstyrka förslaget om
förändringar i stalltjänsten för boxinnehavare.
Styrelsen beslutar vidare enligt VUs rekommendationer att ytterligare förtydliga
boxinnehavarnas ansvar vad gäller kvaliteten och säkerheten i samband med utförande av
stalltjänst. Det är alltid boxinnehavaren som är ansvarig oavsett hur eller av vem
stalltjänsten utförs. Styrelsen uppmanar även boxinnehavarna att i möjligaste mån inte
arbeta ensamma samt att noga kontrollera att de man eventuellt tar hjälp av omfattas av
lämplig försäkring. I BRS medlemskap ingår försäkring och enklast är att se till att
eventuella medhjälpare har löst /löser medlemskap.
Mischa uppdras att meddela förslagsställarna beslutet som även kommer att tillställas
utredningen.
Styrelsen vill avslutningsvis poängtera att ett omförhandlat avtal samt uppförande av nytt
ridskolestall och i förlängningen även ytterligare ett ridhus som vi diskuterar med
kommunen kommer att medföra helt andra förutsättningar framöver men den processen
kommer att ta tid. Under tiden vill styrelsen därför gärna i dialog med samtliga berörda
utreda vilka eventuella andra möjliga åtgärder som kan underlätta finns och hur de skulle
kunna genomföras.
16062

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

16063

Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 17 augusti.
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16064

Avslutning
Styrelsen gratulerade Sonny, som den 18 juni fyller 80 år, med tårta och blommor.
Mötet förklarades avslutat 22:15.

Skrävsta 2016‐06‐08

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Ulrica Sundin
Justeringsperson
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