STOCKHOLMSFÖRBUNDET - verksamhetsplan 2017
Svenska Blå Stjärnan, SBS, är en demokratisk och ideell organisation för alla
djurintresserade. Syftet med verksamheten är att vara en mötesplats för
djurintresserade i alla åldrar, utöva och sprida kunskap om god djurhållning samt
utbilda frivilliga för uppdrag för myndigheter och organisationer SBS har uppdrag
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar
för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria.

Nuläget i Stockholmsförbundet
Stockholmsförbundet är det största SBS-förbundet med cirka 1 200 medlemmar. Av
dessa har cirka 400 tecknat en överenskommelse. Medlemsomsättningen bedöms
som stor. Det finns en mycket aktiv sektion med cirka 60 relativt fasta stjärnor som
regelbundet motionerar hästarna på K1 och genomför en mängd aktiviteter som
kretsar kring detta. För några år sedan blommade en mycket aktiv hundsektion upp
men denna har dessvärre lagts ner nyligen i brist på engagerade. Det finns, som vi
upplever det, en fast kärna av “gamla” stjärnor som inte är med i K1-sektionen men
som deltar i andra aktiviteter, som föreläsningar, kårkvällar med mera samt en grupp
stjärnor som regelbundet deltar i utbildningar. Utöver dessa “stjärngrupperingar” är
medlemsstyrkan förhållandevis utspridd.

Aktiviteter under 2017
Under 2017 ska styrelsen ordna sedvanliga kurser och läger, ställa upp på mässor och
evenemang om förfrågningar kommer och det finns möjlighet (uppstallningar,
utställningar med mera).
Därtill ska Stockholmsförbundet stå som värd för riksstämman 2017, som sker i
samband med vårt 100-årsjubileum, och ordna ett eget jubileumsfirande för
förbundet, planerat till hösten 2017. Hela jubileumsåret kräver stora förberedelser.
För att klara allt detta måste styrelsen få hjälp av övriga medlemmar. Vi
efterlyser till exempel en grupp medlemmar som är intresserade av att fortsätta
arrangera kårkvällar, förhoppningsvis med regelbundenhet på Hovstallet. Vi behöver
även fler som engagerar sig i jubileumsåret, särskilt under helgen då vi står värd för
riksstämman.
För att de som väljer att bli medlemmar ska få en anledning av stanna kvar i
organisationen har Stockholmsförbundets styrelse för 2017 som strategisk inriktning
fattat beslut att arbeta för att skapa fler mötesplatser och tillfällen för medlemmar att
träffas och lära känna varandra, ha trevligt och samtidigt få/upprätthålla kunskaper
inom djur- och krisområdet.
Styrelsen strävar efter att göra en kris- och riskinventering för
Stockholmsområdet och utifrån den se hur förbundet kan arbeta och samverka med
andra aktörer för att kunna vara behjälpliga i händelse av kris samt vilka
kompetenser och vilken nödvändig medlemsapparat som behövs för detta. Det kan
till exempel gälla brand i stall (risk- och säkerhet, hantering av djur), olyckor med t ex
djurtransporter (risk- och säkerhet, hantering av djur), information om zoonoser
(kunskap), första hjälpen häst och hund med mera.

Styrelsen kommer vidare att arbeta för ett ökat användande av sociala medier.
Facebook och instagram har använts flitigt och blivit ett bra komplement till
Stjärnextra. Vi fortsätter utgivningen av Stjärnextra som vanligt under 2017 förutsatt
att vi även i år tilldelas pengar från Stockholms Fasta Försvar.
SBS har också ett myndighetsuppdrag att ta hand om djuren vid kriser och
katastrofer i samhället, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba
djuren.

Mål och aktiviteter 2017
Övergripande: Stockholmsförbundets styrelse vill arbeta för att få fler aktiva,
långvariga och kunniga medlemmar, som klarar av att hjälpa till i händelse av kris
inom djurområdet.

Kunskap & Erfarenhet
Inom ramen för ledorden kunskap och erfarenhet ska vi arbeta för att få kunniga
medlemmar genom att erbjuda relevanta kurser och repetition av kunskaper för att få
erfarenhet. Under 2017 ska vi:








anordna en fulltecknad hästvårdskurs
anordna 1-2 fulltecknade repetitionsdagar för de som tidigare gått
hästvårdskursen
erbjuda ytterligare en tappskokurs till hösten
arbeta med 100 årsjubileet
anordna föreläsningar med försvaret som tema
i övrigt sträva efter många medlemsaktiviteter
att engagera fler utöver styrelsen som arrangerar aktiviteter

