Motion nr 1
Från: Eva Foyer

Motion till Svenska Blå Stjärnan Stockholmsförbundets årsstämma 2017
Svenska Blå Stjärnan har en Riksstjärnchef, som sedan Christina Arosenius tillträdde på den
högsta posten inom vår organisation, inte längre vill kalla sig så utan titulerar sig ”ordförande SBS
Centralstyrelse”. Det må hon vara, men titeln Riksstjärnchef har alltid följt med den valda ledaren i
Blå Stjärnan och samma titel har ledarna för de andra frivilligorganisationerna, som till exempel
Riksbilkårchef, Rikslottachef och så vidare.
Att titulera sig Ordförande kan tiotusentals, säkert hundratusentals människor i Sverige göra. Det
säger ingenting om var man är ordförande. Att lägga till epitet SBS Centralstyrelse är, förutom att
det är klumpigt, även otillräckligt. En Riksstjärnchef är så mycket mer än bara ordförande.
Riksstjärnchefen är organisationens ansikte och högste talesperson utåt. Det finns en tradition
förknippad med titeln som vi borde värna om. En Riksstjärnchef är ett unikum, det finns bara en
person som kan vara det åt gången. Det går inte att förväxla med något annat och det är
jämbördigt med de andra ”Riks - - cheferna” vilket är praktiskt för att det av hävd är förknippat med
frivilligorganisationerna.
Christina själv använder som argument att SBS inte är en militär organisation längre. Det är
irrelevant i sammanhanget och inte ett skäl till att ta bort titeln på vår högste chef. När vi nu
dessutom firar 100 år som organisation känns det extra viktigt att vi får tillbaka vår chef med sin
rätta titel; ”Riksstjärnchef”
Jag hemställer att stämman beslutar att uppdra åt Stockholmsförbundets styrelse att skicka
motionen vidare till Riksstämman 2017 med yrkandet att titeln Riksstjärnchef återtas av vår valda
högsta ledare för hela Svenska Blå Stjärnan.

Styrelsens svar på motion nr 1
Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen och rekommenderar stämman att bifalla motionen
om Riksstjärnchef.

Motion nr 2
Från: Anne Jekell-Ehnberg

Svenska Blå Stjärnan står inför att skriva avtal med Kavallerikasernen K1 om
motionsridning.
Då vill jag understryka vikten av att detta avtal är såväl demokratiskt samt jämställt mellan
könen till exempel med avseende på ålder.

Styrelsens svar på motion nr 2
Ett framtida avtal med Försvarsmakten får givetvis inte vara diskriminerande. Det kommer att följa
samma riktlinjer som övriga frivilligavtal inom Försvarsmakten. Vad som bedöms är personens
lämplighet och förmåga att uppfylla de ålagda uppgifterna.
Ålder kan vara en faktor beroende på hur kravbilden avseende obligatorisk utbildning ser ut.
Utbildningen är skattefinansierad, och beroende på avtalslängd och utbildningskrav kan åldern ha
viss betydelse i den totala bedömningen.
Ett framtida avtal kommer att innebära krav på viss militär grundutbildning, hur mycket och exakt
vad är dock inte klart ännu.
Notera att det är Svenska Blå Stjärnan centralt som tecknar avtal med Försvarsmakten.

Motion nr 3
Från: Kristina Eistrat
Motion angående regelbunden vila och rehabilitering avseende hästarna på kavallerikasernen.
Svenska blå Stjärnan, Stockholms läns förbund har ett uppdrag att bidra till att hästarna
uppstallade på Kavallerikasernen möjliggörs att regelbundet komma ut till vila och/alt rehabilitering
regelbundet på lämplig anläggning. Detta utöver betesveckorna på sommaren.
Yrkande
Att SBS bidrar till att en handlingsplan för hästarna på Kavallerikasernen kommer till stånd
för att beredas möjlighet till regelbunden till vila och rehabilitering utöver sommarbete.

Styrelsens svar på motion 3
Hästarna på Kavallerikasernen ägs av Stiftelsen För Beridna Högvakten. Stiftelsen i sin tur
har avtal med Försvarsmakten, avtalet stadgar att Försvarsmakten har full dispositionsrätt
och råder över hästarnas brukande. På Kavallerikasernen finns en heltidsanställd
veterinärassistent samt en på deltid avtalsbunden veterinär. Som komplement finns även
ett välfärdsråd som sammanträder regelbundet.
Det finns därutöver ett avtal med en part för att ge pensionerade hästar som inte sålts till
någon fodervärd en bra pensionärstillvaro. På samma ställe finns även möjlighet att
placera konvalescenter för rehabilitering. Redan idag placeras eventuella konvalescenter
på annan plats än Kavallerikasernen. Behovet av vila kan alltid diskuterats, dock medför
rådande personalläge på Kavallerikasernen snarare att hästarna går för lite än att de
brukas så hårt att de behöver vila upp sig regelbundet.
Motionärens förslag är behjärtansvärt dock har styrelsen svårt att se hur yrkandet ska
kunna förverkligas. Svenska Blå Stjärnan har ingen rådighet över hästarnas brukande. Vi
är behjälpliga med regelbunden motionsridning för att hästarna ska komma ut i naturen för
att få omväxling mot ridhus och exercisträning. Dock har vi ingen påverkan på hur
hästarna brukas eller hur de tränas.
Sammanfattningsvis föreslår förbundsstyrelsen att stämman avslår motionen, främst med
anledning av att förbundet är fel forum då vi inte har möjlighet att påverka hästarnas
brukande.

