Svenska Blå Stjärnan Uppsala Läns Förbund verksamhetsberättelse för år 2015
Styrelse: Efter valet av styrelseledamöter på årsmötet den 29/3 2015 fördelades ledamöternas
uppdrag enligt följande:
Utbildnings- medlemsansvarig: Pia Svedberg (valdes på två år)
Ledamot: Frida Johansson (valdes på två år)
Revisor: Jenny Schultzberg (valdes på ett år)
Valberedning: Elisabet Berglund (valdes på ett år)
Ordförande: Carin Bolander (valdes på två år 2014)
Sekreterare: Sofia Lindman (valdes på två år 2014)
Kassör: Paula Quintana Fernandez (valdes på två år 2014)
Genomförd verksamhet under 2015
•

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten under 2015.

•

Studiebesök med ostprovning på Ängsholmens gårdsmejeri 11/4: Vi besökte familjen
Elvingssons gård utanför Harbo. På Ängsholmens gård har de vattenbufflar och är nordens
enda tillverkare av buffelmozzarella (numer finns det två producenter). Vi fick en guidning
hos bufflarna och därefter hade vi ostprovning med mejeristen Linda Elvingsson.

•

SBS Riksstämma 8-10/5: Centralstyrelsen bjöd in till riksstämma som i år hölls i Gävle och
arrangerades av Gävle förbundet. Uppsala förbundet bekostade resa och boende för en
deltagare utöver den gratisplats som SBS centralt bekostade. Carin och Pia deltog. Det var
väldigt givande stämmodagar där motioner diskuterades flitigt. Uppsala förbundet hade
bidragit med en motion.

•

Djurens dag Resta Gård 4/10: Vi firade Djurens Dag på Resta Gård utanför Örsundsbro.
Vi hade kobingo, prova på mjölkning, tipspromenad mm.

•

C-sam samarbete Länsstyrelsen: Några från styrelsen har deltagit i tre träffar med
Länsstyrelsen varav en två dagars konferens i december. Anledning till träffarna har varit
arbetsgruppen C-sam Förstärkningsresurser. Fokus har varit på flyktingsituationen. Andra
aktörer som deltagit har bl a varit Röda Korset, Försvarsutbildarna, FRO, Sjövärnskåren
mm. Arbetet fortsätter under 2016.
C-sam står för krissamverkansnätverk i uppsala (c) län.

•

Näringslivsdagen Ultuna: Carin deltog med Anna-Karin (från kansliet) på SLU Ultunas
näringslivsdag där vi träffade många intresserade studenter.

•

Repetitionshelg: Vi anordnade en repetitionshelg i november på Bärby
Gård/Islandshästkonsult, Alunda. Deltagarna fick repa två och två på olika mjölkgårdar i
närområdet och samlades på pensionatet för gemensamma måltider. Vi och deltagarna är
sammantaget mycket nöjda med upplägget och framförallt med mottagandet på Bärby gård
så det gör vi gärna om.

•

SBS Beredskapskonferens 13-14/11: Ordförande och utbildningsansvarig från de olika
regionerna deltog på beredskapskonferens som anordnades centralt, konferensen hölls i
Solna. Workshop i kommunikation, Länsstyrelsen Stockholms arebete med frivilligresurser
och genomgång av epizootiläget var några av punkterna som stod på schemat.

Antecknat av Carin Bolander

