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Presentation av ny ordförande, nya ledamöter och ny revisor:
Erika Lundmark Ornstein, ordförande, nyval 2018-2020
”Utbildad civilingenjör och jobbar som mjukvaruutvecklare/programmerare på vardagarna.
Jag är från Karlstad men boendes i Stockholm sedan 2006. Familjen har haft djur i många år,
hela familjen håller på med hästar. Guldfiskar, kanin, hamster, fem får, 7 katter och massor
av hästar - totalt 5 större hästar för mig och föräldrarna, och syrran har typ haft en miljon
shettisar under åren. Mitt liv har präglats av föreningsliv, då mina föräldrar alltid var aktiva i
vår ridskolas organisation innan vi flyttade ut på landet.
Tidigare erfarenheter är allt från ordförande i den lokala käpphästklubben (som min syster
startade) i högstadiet och elevrådsstyrelsen på gymnasiet, till ledningsgruppen i
teaterföreningen och ordförande i min ämnesförening på universitetet. Jag gillar struktur och
ordning, att driva organisationer framåt och älskar att ha roligt tillsammans med andra
engagerade personer.
Jag har varit med i SBS i sju år, har hunnit gå grundkurs 1 och risk & säkerhet - och längtar
efter att gå framför allt grundkurs 2 får. Har suttit i styrelsen i fem år, då som
utbildningsansvarig samtliga år. In i ordföranderollen tar jag med mig både föreningens
historik men också idéer från andra föreningar och en energi att fortsätta utveckla
organisationen.

Eva Mårtensson, ledamot, fyllnadsval 2018-2019
”Jag arbetar på DeLaval sedan 20 år. Jag hade ingen lantbruksutbildning när jag
började men jag har genom åren lärt mig mycket om nötkreatur och mjölk- och
köttproducenters vardag. Jag har i 10 års tid arbetat med DeLavals kundtidning
Stalltipset och har haft förmånen att besöka många gårdar för att göra intervjuer. Man
kan inte annat än beundra lantbrukare för deras engagemang för vår
livsmedelsförsörjning, sina djur och för Sveriges öppna landskap. Jag trivs mycket
bra med mitt arbete och tycker att jag arbetar mot en mycket viktig grupp företagare.
Jag bestämde mig för att bli medlem för det känns som ett bra sätt att stötta lantbruk
och djurhållning även om jag bor i storstaden.”
Caroline Tysklind, ledamot, fyllnadsval 2018-2019
”Till vardags jobbar jag med IT- projekt och är hästtjej sen 50 år. På fritiden jobbar jag
som Mind-to-Body trainer, yogalärare och massör. Jag tycker att det är spännande
med samarbeten på olika plan och vad som får människor att växa/utvecklas. Jag har
erfarenhet av styrelsearbete sen tidigare och har bl a suttit i styrelsen för vår
ryttarklubb på 90-talet. Andra erfarenheter från styrelsearbete har jag från vår BRF
och nu senast har jag varit ordförande i vår lokala SACO förening. Inom Svenska Blå
Stjärnan har jag bl a gått Risk- och Säkerhetsutbildningen.
Marina Farina, ledamot, nyval 2018-2020
”Mitt namn är Marina Farina som från början är från Skåne men nu bott i Stockholm i
fem år. Jag jobbar som säkerhetssamordnare i Huddinge kommun och har
huvudansvar för kris och katastrof och då även civilförsvaret som är en stor fråga just
nu. Är i grunden en hästtjej men har under en del år rehabiliterat rottweilers som
hamnat på fel spår. Jag vill bidra med nya tankar och ideer, och att få knyta ihop mitt
dagliga arbete med att göra insatser och arbeta från den civila sidan som gör att jag
får ta med mig min kunskap från den styrande och beställande sidan och försöka
komma med nya och framåtdrivande tankar. Jag vill vara med och göra en redan

fantastisk sektion ännu bättre och göra allt för att alla våra medlemmar ska få vara
med i roliga utbildningar m.m.”
Eva Foyer, ledamot, nyval 2018-2020
”Arbetar som informatör. Jag blev Blå Stjärna 1990 när jag gick grundkurs på Gotland där jag
sedan var krigsplacerad och hjälpte hemvärnsbönderna på de stora övningarna en gång i
halvåret. Mjölkar regelbundet. Rider. Var aktiv i kårstyrelsen och dess ordförande fram till
2000. Höll på med Kårbullen/SjärnX:ta och fortsätter gärna med det. Är även medlem i
Kriskommunikatörerna, har gått många kurser och ser många beröringspunkter med SBS.”

Helena Nordell, ledamot, nyval 2018-2020
”Jag är civilekonom från Linköpings Universitet och arbetar idag med ekonomisk
analys av företag. Jag skulle vilja arbeta som kassör i SBS då jag har en god
förmåga och erfarenhet av att hålla ordning på siffror och räkna. För övrigt ser jag att
kan bidra med min långa erfarenhet från ridning och hästar, närmare 25 år, samt mitt
allmänna intresse av djur, speciellt hästar och hundar. Dessutom vill jag lära mig mer
om Blå Stjärnans verksamhet.”
Meta Lönnberg, ledamot, nyval 2018-2020
”Mitt namn är Meta Lönnberg. Jag jobbar på Sveriges Hundungdoms centrala kansli i
Rotsunda främst med utbildningsfrågor. Jag har arbetat i olika föreningsstyrelser sen
jag var åtta år, då i ridskolans ungdomsklubb men det har även varit i centrala
riksorganisationer och i mindre lokala klubbar. Jag blev medlem i Svenska Blå
Stjärnan redan 1986 efter att ha gjort en praktik hos Gertie på K1. Är inflyttad
smålänning med ett långt förflutet inom Blå Stjärnans Kronobergsförbund, där jag
arbetade i styrelsen i nästan 20 år och som utbildningsansvarig större delen av den
tiden. Min fritid består mycket av den ”andra sidan” av hunderiet, nämligen hundarna.
Har fyra hundar och har tävlat och tränat de flesta grenar men just nu ligger fokus på
vallning, rallylydnad, lydnad och agility. Genom Blå Stjärnan har jag gått de flesta
utbildningar tror jag.
Maria Nelson, revisor, nyval 2019
”Jag har rätt mycket erfarenhet av ekonomisk administration då jag har utbildat mig till det
jobb jag ville ha, på ekonomiavdelning. Tack vare Svenska Blå Stjärnan har jag dessutom
blivit stabsassistent på Jordbruksverket. Jag har fått vara med på Mjältbrandsutbrottet i
Ödeshög och en av Sveriges fågelinfluensautbrott. En erfarenhet är som revisor i Svenska
Blå Stjärnans Ungdomsförbund. I två år var jag en av två revisorer i Svenska Blå Stjärnans
Ungdomsförbund och några andra år en av deltagarna i valberedningen
Stockholmsförbundet. Jag var med i Svenska Blå Stjärnan som liten tjej i Karlstad, Värmland.
Jag var med på en hästkurs minns jag, i stallet som ”min” travtränare Kjell Skoog flyttade in i
lite senare. Efter travbanan började jag rida på ridskola. Nu har jag gått nästan alla kurserna
och är glad att det blir lite nya då och då. Utöver det brukar jag vara med på Friends Arena
när det är Swedish International Horse Show i november.”

//Valberedningen inför årsstämma 2018 Åsa Liljemark, Rosita Grundström och Lotta Lagerberg

