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ÅRSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Östergötlandsförbundet av Svenska Blå Stjärnan får härmed
avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 20170101 – 20171231:
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Utbildningsansvarig
Kassör
Ledamot
Suppleant

Margareta Fallsvik
Agneta Damberg
Carola Göransson
Rut Jonsson
Carola Cederblad
Jenny Franzén
Karin Damberg
Matilda Andersson

Övriga funktioner
Revisorer

Jan – Erik Lidstedt, Östgöta
Databokförings KB
Eva-Lena Danielsson

Revisorssuppleant

Karin Fried
Louise Åhrstadius

Valberedning

Christer Gåhltorp, sammankallande
Eva Lagerholm
Helen Andersson

Medlemsantalet 2017-12-31
Medlemmar totalt betalande
Varav betalande 6 – 25 år
Hedersmedlem

183
7
1

Medlemmar totalt

184 st.
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Centrala utbildningar genomgångna av östgötastjärnor under året
Risk och säkerhetsutbildning
Grundkurs 1
Grundkurs 2, ägg och broilerproduktion
Smittskydd
Hantering av nötkreatur
Villkorad läkemedelsanvändning får, gris och nöt
Beredskap växtskadegörare
Kursledarutbildning

1
1
1
1
1
1
1
1

Summa

8 st

Möten under året
Förbundsstämma
Riksstämma/jubileumsstämma
Förbundsstyrelsemöten

2017 – 02 – 28
2017-05-12 – 2017-05-14
10 st. protokollförda

I samband med förbundsstämman i februari föreläste Åke Öberg om brukshästens
historia och vi fick möjlighet att se de gamla fina vagnarna på Westmanska
vagnsmuséet.
Riksstämman, som också var en jubileumsstämma för firandet av Svenska Blå
Stjärnan 100 år, hölls i Stockholm på Karlbergs Slott den 13 – 14 maj. Förutom
ungdoms- och riksstämma innehöll mötet bl. a studiebesök på Kavallerikasernen
och Hovstallet, föredrag av många av våra samarbetspartners som MSB,
Jordbruksverket och Försvarsmakten samt en festlig jubileumsmiddag.
Från vårt förbund deltog Margareta Fallsvik, Carola Cederblad och Rut Jonsson.
Aktiviteter under året:
Förbundet har uppmärksammat jubileumsåret genom att färdigställa och visa en
vandringsutställning över föreningens utveckling under 100 år med östgötsk
anknytning. Utställningen färdigställdes i två exemplar och visades under 2017
vid 9 av de 13 kommunbiblioteken i länet under följande tider:
Linköping
Mjölby
Norrköping
Motala
Finspång

6 – 28 april
15 maj – 16 juni
2 – 31 augusti
4 – 16 september
6 – 27 september
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Söderköping
Vadstena
Ödeshög
Kisa

18 september – 13 oktober
2 – 31 oktober
16 oktober – 3 november
1 – 30 november

Vid biblioteken i Motala och Vadstena erbjöds även information/föredrag i
anslutning till utställningarna.
Återstående fyra kommuner inom länet har planerade visningar av utställningen
fram till mars månad 2018.
Förbundet har under maj månad ordnat med studiebesök på Löts Gårdsmejeri
utanför Linköping. Vi fick oss till livs en engagerad berättelse om gårdens historia
och verksamhet liksom kaffe, våfflor och provsmakning av de egenproducerade
ostarna.
I oktober samlades vi kring en mycket uppskattad föreläsning om Den äldre
hästens omvårdnad och sjukdomar med distriktsveterinär Lena Vestin.
Hon gav oss en omfattande genomgång av vanliga och ovanliga problemområden
och hur man kan undvika, lösa eller lindra dem samt dokumentation över
föreläsningens alla delar.
Medlemsmöten har anordnats på tre platser i länet under hösten; Linköping,
Motala och Norrköping, där vi har använt oss av Studiefrämjandets lokaler.
Uppslutningen har dessvärre inte varit stor.
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Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt har ställt upp och arbetat för
föreningen under året som gått.
Tack för år 2017.

…...........................................................
Margareta Fallsvik, ordförande

…………………………………………
Agneta Damberg, vice ordförande

…...........................................................
Carola Göransson, sekreterare

…………………………………………
Carola Cederblad, utbildningsansvarig

…………………………………………
Jenny Franzén, kassör

…………………………………………
Karin Damberg, ledamot

…………………………………………
Rut Jonsson, suppleant

…………………………………………
Matilda Andersson, suppleant

