Verksamhetsplan 2016
Stockholmsförbundets styrelse har tagit fram en verksamhetsplan för att tydliggöra
vilka aktiviteter som planeras under året, lyfta fram särskilda projekt och konkretisera
varför vi väljer att satsa på dessa aktiviteter och projekt.

Om SBS
Svenska Blå Stjärnan, SBS, är en demokratisk och ideell organisation för alla
djurintresserade. SBS verkar för ett gott djurskydd och en god djurhållning från
vardag till kris och katastrof. Syftet med SBS:s verksamhet är att utbilda
djurintresserade i god djurhållning, smittskydd och djurskydd. 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 djur. Kunskap, kamratskap,
erfarenhet och omtanke är SBS ledord. (Källa: svenskablastjarnan.se.)

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. I syfte att få fler att stanna kvar i organisationen ska styrelsen för 2016
arbeta för att skapa fler tillfällen för medlemmar att träffas och förkovra sig.

Särskilda projekt
Styrelsens ambition för 2016 är att ta fram övergripande mål och strategier för
Stockholmsförbundets verksamhet och hur vi ska förhålla oss till att dels vara en
allmän förening för djurintresserade, dels en beredskapsorganisation.
Styrelsen ska göra en krisinventering för Stockholmsområdet och utifrån den
se hur förbundet kan arbeta. Det kan gälla samverkan med andra aktörer för att
kunna vara behjälpliga i händelse av kris samt vilka kompetenser och vilken
nödvändig medlemsapparat som behövs för detta. Styrelsen kommer vidare att
arbeta för en digitalisering av Stjärnextra samt ett ökat användade av facebook och
instagram för informationsspridning och medlemskontakt. Under 2016 kommer
styrelsen att börja samla in medlemmarnas mejladresser för att skapa förutsättningar
för ett digitalt nyhetsbrev.
Under 2016 ska styrelsen även ordna sedvanliga kurser och läger, samt stötta
medlemmar att ställa upp på mässor och evenemang vid förfrågningar (t ex
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 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 den helg då vi står värd för
riksstämman (2017).

Mål och aktiviteter 2016
Övergripande mål
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 & Erfarenhet ska vi arbeta för att få kunniga
medlemmar. Vi gör det genom att erbjuda relevanta kurser och repetition av
kunskaper för att få erfarenhet.
Aktiviteter och mål under 2016:
● Anordna följande fulltecknade kursaktiviteter: hästvårdskurs, första hjälpen
häst och hund, tappskokurs (alt. repetition) samt 1-2 dagar med
repetitionskurs för de som tidigare gått hästvårdskursen.
● Anordna ett repetitionsläger med mål att minst 15 procent av de som inte gjort
repetition de senaste fyra åren anmäler sig som deltagare.
● Arrangera minst två föreläsningar med mål om minst 20 deltagare vid varje
föreläsning.
Kamratskap & Omtanke
Inom ramen för ledorden Kamratskap & Omtanke ska vi arbeta för att få fler aktiva
och långvariga medlemmar. Vi gör det genom att erbjuda fler tillfällen att mötas.
Omtanken om djur, natur och miljö är i fokus för vår verksamhet. Vi tror också att
rena sociala aktiviteter kan öka engagemanget och viljan att stanna kvar i
organisationen.
Aktiviteter och mål under 2016:
● Fast mötesplats och regelbundna medlemsträffar varav majoriteten har ett
tema inom ramen för “djur, natur och miljö”. Vårt mål är en medlemsträff per
månad med minst 15 deltagare. Vi hoppas kunna fortsätta detta inom ramen
för de kårkvällar som hållits på Hovstallet under de senaste åren.
● Arrangera minst tre studiebesök.

