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Utbilda dig och bli en resurs för djuren i
samhällets krisberedskap
Svenska Blå Stjärnan arbetar för en god djurhållning och gott djurskydd
från vardag till kris och katastrof. Ett sätt att engagera sig i Svenska Blå
Stjärnan (SBS) är att utbilda sig för att kunna utgöra en resurs i samhällets
krisberedskap. Exempelvis hade vi under 2016 ett antal Blå Stjärnor som
arbetade som stabs- och fältassistenter i Jordbruksverkets vaccinationsbekämpning av mjältbrand. Du behövs!
I Svenska Blå Stjärnans förbund och ungdomsavdelningar runt om i
landet erbjuder vi spännande föreningsverksamhet. Det kan till exempel vara
kurser, föreläsningar, studiebesök och aktiviteter, allt med djuren i fokus.
Håll dig uppdaterad om kursutbudet. Gå in på vår hemsida
svenskablastjarnan.se och se vad som är på gång, centralt och ute i förbunden.
Välkommen in med din kursanmälan!
Solna, november 2016
Eva Ladberg				
Utbildningskonsulent/Agronom		

Anna-Karin Hägglund
Utbildningskonsulent/Agronom
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En mötesplats för djurintresserade i 100 år!
Frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta
hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser
som kan drabba djuren. Vi har tagit hand om djuren sedan 1917 och det firar
vi med att uppmärksamma 100-årsjubileet under hela året. Läs mer om
Svenska Blå Stjärnans hundraåriga historia på svenskablastjarnan.se.
Förutom det viktiga uppdraget har Svenska Blå Stjärnan en mängd föreningsaktiviteter, kurser och studiebesök runt om i landet för djurintresserade
i alla åldrar.
Syftet med vår verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och
samtidigt vara en mötesplats för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både
till barn, ungdomar och vuxna, vilket ger hela familjen möjlighet att utöva
ett gemensamt intresse.

I den här katalogen kan du läsa om Svenska Blå Stjärnans centrala
uppdragsutbildningar. De är för dig som gillar djur och som vill göra
en insats. Efter grundläggande utbildning har du kompetens för att
vara en resurs i samhällets krisberedskap. Dessa kurser är kostnadsfria och du får även ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Medlemskap
Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Du får då tillgång till aktiviteter
och kurser samt medlemstidningen Blå Stjärnan fyra gånger per år. Är ni
flera på samma adress som vill vara medlemmar så betalar en person 100 kr
och de andra bara 25 kr. Man får då endast en tidning per hushåll men självklart kan alla i familjen delta lika mycket. Förutom nya kunskaper får du
också många nya vänner – både två- och fyrbenta. Läs mer om vår verksamhet och gör din medlemsanmälan på svenskablastjarnan.se.
När du skriver överenskommelse med oss betalar du alltid fullt medlemskap.


EMMA JOHANSSON är 25 år och
bor på Tjörn där hon arbetar som
miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Hon blev medlem i Svenska Blå
Stjärnan 2014 och två somrar senare
gick hon sin första kurs, Grundkurs 1
på naturbruksskolan Nuntorp.
För Emma blev kursen en ögonöppnare, när hon insåg hur mycket
arbete som ligger bakom svensk
livsmedelsproduktion.
– Jag hade ingen aning om att det var
så mycket jobb på ett lantbruk. På
min praktikgård tog enbart mjölkningen sex timmar varje dag.
Emmas dröm är att bli bonde, men
hon vill också kunna göra en insats
för djuren i händelse av kris. Därför
försöker hon lära sig så mycket som
möjligt genom att gå fler av Svenska
Blå Stjärnans kurser.
– Ju mer praktisk kunskap jag har,
desto mer intressant blir jag om det
skulle bli aktuellt med utryckning,
säger Emma.


6 svenskablastjarnan.se

Uppdragsutbildningar
I februari får vi besked om storleken på uppdragsmedlen från vår uppdragsgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi reserverar
oss därför för eventuella förändringar i kursutbudet på grund av detta.
Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser vid kris
Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från MSB att utbilda medlemmar för
insatser i samhällets krisberedskap. Utbildningarna är kostnadsfria. Du
kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år.
En överenskommelse tecknas med organisationen (efter avslutad Grundkurs 1) om att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår
i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under
kursen. Anmälningstrycket på våra utbildningar är stort så skicka in din
anmälan så snart som möjligt.
Läs mer om Svenska Blå Stjärnans överenskommelse och ersättning vid
uppdragsutbildning på svenskablastjarnan.se.

Uttagning av deltagare
För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett speciellt uttagningssystem. Det är viktigt att Svenska Blå Stjärnan har utbildade funktionärer
över hela landet och med hjälp av respektive förbunds utbildningsansvarige
antas deltagare utifrån de resurser som behövs i förbunden.
I god tid före kursstart får du besked om du fått plats på kursen eller om
du står på väntelista. Det kan hända att du får vänta till nästa kurstillfälle
om det är många som sökt från din region. Om du inte skulle få en plats,
skicka in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig. Antagningsbesked och kallelse till kurs skickas ut via e-post.
En depositionsavgift på 500 kr tas ut när du har blivit antagen till en
kurs. Du får tillbaka pengarna efter genomförd kurs eller mot läkarintyg om
du är förhindrad att delta på grund av sjukdom, alternativt lämnat återbud
senast tre veckor innan kursstart. Om du inte deltar i kursen och inte lämnar
återbud senast tre veckor innan kursstart, fakturerar vi dig 500 kr om du inte
redan har betalat depositionsavgiften.
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Grundutbildningar
INFORMATIONSTRÄFF MED SVENSKA BLÅ STJÄRNAN
Vad är Svenska Blå Stjärnan, vilka uppgifter finns för oss i samhällets krisberedskap och vad kan du som medlem bidra med? Under en kväll får du
veta mer om Svenska Blå Stjärnan som organisation. Detta är ett bra tillfälle
för dig som är intresserad av att få information om Svenska Blå Stjärnans
samhällsuppdrag. Informationsträffen är inte obligatorisk. Ingen förkunskap
krävs. Kursplats och datum meddelas senare via hemsidan.
RISK- OCH SÄKERHETSUTBILDNING, TVÅ DAGAR
Efter genomförd Risk- och säkerhetsutbildning har du en bra grund att stå
på för att kunna hjälpa dina medmänniskor om olyckan är framme. Kursen
omfattar två intensiva dagar och genom upplevelsebaserad undervisning och
mycket praktiska övningar får du lära dig att agera som förstahandsperson
vid en trafikolycka, vid brand eller annan olycka. Ankomst och aktivitet
kvällen före kursstart. Ingen förkunskap krävs.
KURSPLATS 				DATUM

Räddningsskolan Rosersberg AB, Roserberg
Livräddarskolan i Tylösand, Tylösand

18-19 mars och 18-19 november
8-9 april och 14-15 oktober

GRUNDKURS 1, NIO DAGAR
Kursen ger dig kunskaper om lantbrukets djur, om deras behov och beteende,
skötsel och vård. Stort fokus läggs på nötkreatur, framförallt mjölkkor.
I kursen ingår även det gårdsnära smittskyddet och hur man undviker att
sprida smitta. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. Ladugårdsarbete
med daglig mjölkning sker på praktikgårdar och är en viktig del av kursen.
Kursen är intensiv och fysiskt krävande. Efter godkänd kurs tecknar du en
överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan.
Grundkurs 1 omfattar nio dagar i följd. Ankomst kvällen före kursstart.
Förkunskap: I första hand de som genomfört Risk- och säkerhetsutbildning.
KURSPLATS 					DATUM

Segragymnasiet, Östra Ljungby 			
Naturbruksgymnasium Friskolan Nytorp, Arbrå
Naturbruksskolan Uddetorp, Skara			
Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele 		
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13-21 juni
26 juni-4 juli
28 juni-6 juli
28 okt-5 nov
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Påbyggnadsutbildningar
GRUNDKURS 2, FYRA DAGAR
Grundkurs 2 ger dig fördjupade kunskaper om djurskötsel hos olika djurslag.
Detta är viktigt för att vi ska kunna främja en god djurhållning och livsmedelssäkerhet samt ge ökad förståelse för smitt- och djurskydd inom lantbruket.
En viktig del i kurserna utgör det praktiska arbetet ute i djurbesättningarna,
vilket leder till ökad kunskap och god djurvana. Du kan välja bland tre olika
djurslag, se nedan. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och
Grundkurs 1.
– Inriktning ägg- och broilerproduktion, fyra dagar
Kursen ger dig goda grundkunskaper om ägg- och broilerproduktion. Du får
lära dig om foder, avel, inhysningssystem och smittskydd för olika produktionsformer. Du kommer att få delta i den dagliga djurskötseln där det bland
annat ingår hantering av höns. Ankomst kvällen före kursstart.
KURSPLATS 					DATUM

Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele		

2-5 mars

– Inriktning får, fyra dagar
Detta är en kurs som ger grundläggande kunskaper i fårskötsel och en
genomgång av händelserna på en fårgård under ett år. Du får lära dig om
olika raser, avel, utfodring, djurens beteende och smittskydd. En viktig del av
kursen är det praktiska arbetet och hantering av djuren på gården. Ankomst
kvällen före kursstart.
KURSPLATS 					DATUM

Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele 		

6-9 april

– Inriktning gris, fyra dagar
Kursen ger dig goda kunskaper om grisar och om grisproduktion. Du lär dig
om suggor, smågrisar och slaktsvin och får delta praktiskt vid bland annat
skötsel och utfodring. Kursen tar upp avelsarbete i grisbesättningar, foder,
hälsa, smittskydd, djurens beteende och djurmiljö. Ankomst kvällen före
kursstart.
KURSPLATS 					DATUM

Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele		
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31 augusti-3 september

GÅRDSNÄRA SMITTSKYDD, HALVDAG
Under en halvdag får du lära dig mer om hur smittor kan spridas inom
och mellan gårdar och vad du bör tänka på för att undvika detta. Kursen
innehåller både föreläsning och studiebesök i stallar. Efter avslutad kurs ska
du ha en god kunskap om smittskyddsarbetet i en besättning. Kursen
kommer att ges i olika regioner under året. Sedan år 2015 ingår gårdsnära
smittskydd i grundkurs 1. Därför vänder sig kursen till dig som har gått
grundkurs 1 innan dess. Förkunskapskrav: Tecknat överenskommelse.
KURSPLATS 					DATUM

Munkagårdsgymnasiet, Tvååker			
Lillerudsgymnasiet, Vålberg			
Tenhults naturbruksgymnasium, Tenhult		
Stiernhööksgymnasiet, Rättvik			



18 mars
25 mars
16 september
29 september

ANDERS LINNÉ är en 31-årig
byggledare från Hässleholm. Ett
stort djurintresse fick honom att
bli medlem i Svenska Blå Stjärnan
år 2015 och samma höst deltog
han i Grundkurs 1. Sedan dess
har han hunnit med ytterligare ett
par kurser, bland annat traktorkursen på Stora Segerstad naturbrukscentrum i Reftele.
Vad fick du med dig från kursen?
Det var en intensiv kurs och det
var mycket som skulle hinnas
med under de tre kursdagarna.
Förutom att köra traktor hade vi
en hel del teori och vi fick också
lära oss inomgårdsmekanik.
Teorin gav mig mest. Här togs det
upp saker som jag inte alls kände
till tidigare.
Praktiken däremot var inget nytt, det handlade mest om repetition från
grundkursen. Men det kan behövas. Det tar tid att lära sig köra traktor och
dessutom ska man kunna använda den med redskap och uträtta ett arbete.
Det är roligt, men svårt!
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Fördjupningsutbildningar
SMITTSKYDD, TVÅ DAGAR
Det här är en av de viktigaste kurserna om du vill hjälpa till vid ett smittoutbrott. Du får grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på produktionsdjuren. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kännedom om
lagstiftning och krisberedskap vid utbrott av större djursmitta, veta hur en
operativ ledningscentral (OLC) är uppbyggd och hur man bör agera på en gård
där smitta misstänks. Ankomst kvällen före kursstart.
Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första
hand de som genomfört en eller flera Grundkurs 2.
KURSPLATS 					DATUM

Tenhults naturbruksgymnasium, Tenhult		
11-12 mars och
						11-12 november
HANTERING AV NÖTKREATUR, TVÅ DAGAR
En helgkurs för dig som vill lära dig mer om nötkreaturens beteende och hur
vi hanterar dem. Du får även lära dig hur du på bästa sätt hanterar olika
djurslag i en stressad akut situation eller vid behov av fixering. Teori och
praktik varvas under helgen. Ankomst kvällen före kursstart.
Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första
hand de som genomfört en eller flera Grundkurs 2.
KURSPLATS 					DATUM

Naturbruksskolan Uddetorp, Skara			
1-2 april och
						7-8 oktober
VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING, TRE DAGAR
Denna utbildning är obligatorisk för personer som ska hantera läkemedel
och injicera grisar, får och nötkreatur av köttras, detta enligt Jordbruksverkets
föreskrifter SJVFS 2002:57. Det är viktigt att våra medlemmar har denna kunskap för att i en krissituation kunna assistera veterinärer vid vaccination.
Ankomst kvällen före kursstart.
Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första
hand de som genomfört en eller flera Grundkurs 2.
KURSPLATS 					DATUM

Naturbruksskolan Uddetorp, Skara			
8-10 maj och
						2-4 oktober
12 svenskablastjarnan.se

Repetitionsutbildningar
REGIONALA REPETITIONSTILLFÄLLEN I DITT FÖRBUND
Som utbildad medlem i Svenska Blå Stjärnan, med stor vilja att göra en insats
vid händelse av kris eller katastrof i samhället, är det viktigt att hålla sina
praktiska kunskaper vid liv. Förbunden i landet kommer att anordna
organiserade repetitionstillfällen där du har möjlighet att delta. Upplägget
kan se olika ut när det gäller antal dagar, djurslag och form av repetition,
men syftet är detsamma. Håll dig uppdaterad via svenskablastjarnan.se.
Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1.
HANDLEDNING PÅ PRAKTIKGÅRD
Du bestämmer själv på vilken gård och vid vilken tid på året du vill ut och
praktisera. Innan du påbörjar din handledda praktik är det viktigt att du i
förväg kontaktar den utbildningsansvarige i ditt förbund (se telefonlista på
sista sidan i katalogen) eller utbildningskonsulent på kansliet. Vill du ha
hjälp med att ordna en praktikgård kan ditt förbund eventuellt förmedla en
kontakt. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1.

FOTO: PETER OSSLUND
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Övriga uppdragsutbildningar
KONTROLLBEREDSKAP FÖR HONUNGSBIN –
GRUNDKURS, TVÅ DAGAR
Kursen tar upp biodlingens förutsättningar, historik och utveckling samt
kupor och utrustning. Du lär dig vad som händer i bisamhället under olika
årstider och du får en kort introduktion till de vanligaste sjukdomarna som
honungsbin kan drabbas av. Kursupplägget utgör både föreläsningar och
praktiskt arbete i bisamhällen. Ankomst kvällen innan kursstart.
KURSPLATS 					DATUM

Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala		

20-21 maj

STABS- OCH INFORMATIONSSTÖD, TRE DAGAR
Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta
stab och föra logg, juridik, kommunikations- och mediehantering. Efter
utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon
av våra krisberedskapsuppdrag. Det är Svenska Lottakåren som genomför kursen vid
fyra olika tillfällen. Sista ansökningsdatum: besök lottakaren.se.
KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby
DATUM 17-19 mars / 12-14 maj/ 22-24 september / 10-12 november

TRAKTOR OCH INOMGÅRDSMEKANIK, FYRA DAGAR
Den här utbildningen ger dig chansen att lära dig mer om traktorn som redskap i lantbruket. Du ges kunskaper i skötseln av traktorn, praktisk körning
och användande av redskap. Andra halvan av utbildningen ägnas åt tekniken
i ladugården. Hur fungerar foder-, utgödslings- och mjölkningsanläggningen
och framför allt hur bör du agera om något skulle gå sönder? Kursen tar
också upp vikten av säkerhet kring dessa moment. Ankomst kvällen före
kursstart.
Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första
hand de som genomfört en eller flera Grundkurs 2.
KURSPLATS 					DATUM

Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele		

31 augusti-3 september
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LEDARSKAPSUTBILDNING, TRE DAGAR, TVÅ TILLFÄLLEN
Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för gruppdynamikens
processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen
på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål
på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Utbildningen är uppdelad på två
helger. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs vid två olika tillfällen.
KURSPLATS 					DATUM
Kurs 1
Del 1. Älvkarleö herrgård, Älvkarleby		
3-5 februari
Del 2. Älvkarleö herrgård, Älvkarleby		
31 mars-2 april

Sista ansökningsdag 13 december 2016
Kurs 2
Del 1. Älvkarleö herrgård, Älvkarleby		
Del 2. Älvkarleö herrgård, Älvkarleby		
Sista ansökningsdag 27 juli

15-17 september
24-26 november

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SVENSK KRISBEREDSKAP,
TRE DAGAR
Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna
kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det
svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå.
Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1.
Kursplats och datum meddelas senare via hemsidan.
FOTO: KENNERTH KULLMAN // SHUTTERSTOCK
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KARIN CARLSSON är utbildningssamordnare vid naturbruksskolorna i Västra
Götaland. De senaste två åren har hon
också varit en av lärarna på Svenska Blå
Stjärnans Grundkurs 1 på naturbruksskolan Nuntorp i Brålanda.
Karin tycker att det är viktigt att sprida
kunskap om svenskt lantbruk eftersom
lantbruket har stor betydelse för svensk
ekonomi. Här spelar Blå Stjärnorna en
viktig roll.
– Genom kurserna får de en förståelse
för lantbrukets förutsättningar och hur
svensk djurhållning fungerar i praktiken. Det är kunskaper som är viktiga för
att kunna bistå vid krissituationer på ett rätt och säkert sätt.
En spännande utmaning är kursdeltagarnas skiftande bakgrunder och
erfarenheter.
– Ofta ser de på lantbruket med öppna ögon, vilket kan resultera i många
intressanta diskussioner. Även lantbrukarna tycker att det är berikande att få
träffa frågvisa och ambitiösa Blå Stjärnor.



Övriga uppdrag
Utöver uppdragsutbildningar har vi även uppdrag/samarbete med andra
myndigheter och organisationer.
GRÄSPROVTAGARE TILL STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en
landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vallfoder och
spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är
en viktig del av samhällets krisberedskap.
Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan,
Svenska Lottakåren och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning,
hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier. Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare som planerar och leder verksamheten i sitt län.
I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från organisationerna Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren och Bilkåren, det vill säga
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minst tre verksamhetsledare per län. Verksamhetsledarna ansvarar för att
rekrytera och utbilda provtagare, 10–15 stycken per län. Grundutbildningen
för verksamhetsledarna är två dagar, med en årlig uppföljningsdag. Hela
organisationen övar vid en fältövning under en dag på hösten.
Är du intresserad av att bli gräsprovtagare?
Mejla till anna-karin@svenskablastjarnan.se.
FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN – FRG – FRÅN ALLA
FRIVILLIGORGANISATIONER
Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun – en stor olycka eller
brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan
så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp
människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa
dig att vara med i FRG – en frivillig resursgrupp.
Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar
till frivilliga resursgrupper och deras ledare. De samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
På FRGs hemsida frivilligaresursgruppen.se kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet. Där hittar du också
kontaktuppgifter till förbundets verksamhetsledare som kan svara på frågor
om hur FRG-verksamheten ser ut i respektive område.
FÄLT- OCH STABSASSISTENTER I JORDBRUKSVERKETS
KRISORGANISATION
Jordbruksverket har ansvaret för många av de kriser som kan drabba lantbruket,
till exempel djursjukdomar, förorenat foder och skadegörare på växter. Hos
oss kan du utbilda dig för att kunna hjälpa till när Jordbruksverket behöver
förstärkning vid en kris. Du kan bli fältassistent eller stabsassistent. Som
fältassistent sker arbetet ute i fält och ofta assisterar du veterinär med att
till exempel driva och hålla i djur, journalföra provtagning eller vaccinera
själv, beroende på vilka utbildningar du genomfört.
”Våra stabsassistenter jobbar på den nationella eller operativa ledningscentralen med att registrera, schemalägga och andra liknande uppgifter.
Som stabsassistent kommer du att stötta stabsarbetet genom att assistera
stabschef eller insatschef med administrativa funktioner, stödja det
praktiska, föra protokoll, arbeta i krislednings- och informationssystem,
föra loggbok och annan dokumentation.” Källa: Lottakårens hemsida.
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AHLSTRÖM

Vill du få en lägerfolder, mejla till
sbs@svenskablastjarnan.se
Svenska Blå Stjärnan
Telefon 08-629 63 60

FOTO: NAT
HALIE

Svenska Blå Stjärnan har även läger för barn och
ungdomar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet anordnas kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Detta
kan du läsa mer om på vår hemsida.
Vill du att det ska hända något där du bor?
Vill du ordna en aktivitet, boka en föreläsare
eller arrangera en träff?
Ta kontakt med Riksungdomsförbundet
(RUF), ungdom@svenskablastjarnan.se.
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KONTAKTPERSONER I DITT FÖRBUND
Blekinge förbund

Ingalill Wallin 		

070-964 45 11

Dalarnas förbund 		

Fredrika Karlman 		

073-614 83 08

Gotlands förbund

Helene Svahn

073-693 71 85

Gävleborgs förbund

Karin Adamsson Fält

070-214 26 96

Göteborg & Bohus förbund Christina Lind

031-26 73 04 / 070-631 44 49

Hallands förbund 		

SBS Kansli 		

08-629 63 60

Jämtlands förbund

Eva Borgh 		

070-308 47 50

Jönköpings förbund

Susanne Bäckström

073-82 77 461

Kalmar förbund 		

Pepita Rundblad		

072-744 70 47		

Kronobergs förbund

Wiveka Delin 		

070-382 78 15

Norrbottens förbund

SBS kansli 		

08-629 63 60

Skaraborgs förbund

Gun-Britt Bernlo 0500-42 02 15 / 070-367 03 07

Skåneförbundet 		

Tom Heidelbach 		

070-433 49 53

Stockholms läns förbund Erika Ornstein 		

070-657 23 55

Södermanlands förbund

Katarina Stenberg

070-768 05 15

Uppsala läns förbund

Pia Svedberg 		

070-244 49 19

Värmlands förbund

Agneta Lång 		

073-934 16 86

Västerbottens förbund

SBS kansli 		

08-629 63 60

Västernorrlands förbund

SBS kansli 		

08-629 63 60

Västmanlands förbund

SBS kansli

08-629 63 60

Norra Älvsborgs förbund

Cristina Larsson

070–340 77 61

Södra Älvsborgs förbund

Annika Johansson

073-952 29 19

Örebro förbund 		

Sanna Jansson		

070-297 24 29

Östergötlands förbund

Carola Cederblad 		

073-077 35 79

E-POST fornamn.efternamn@svenskablastjarnan.se

Adress Box 2034, 169 02 Solna Tel 08 629 63 60
E-post sbs@svenskablastjarnan.se Hemsida svenskablastjarnan.se

