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STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013
STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND
INLEDNING
Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar på regional och lokal nivå samt
SBS Riksungdomsförbund (RUF). På regional nivå benämns föreningarna förbund och på lokal nivå
benämns de lokalavdelningar och ungdomsavdelningar. Fortsättningsvis kommer ovanstående
föreningar att ha samlingsnamnet medlemsorganisationer.
SBS och medlemsorganisationernas verksamhet regleras av stadgar för respektive
medlemsorganisation samt av SBS utfärdade policyer, bestämmelser och styrdokument.
1. VERKSAMHET
SBS är en demokratisk, ideell organisation för alla djurintresserade. Organisationen arbetar efter
demokratiska principer och religiöst och politiskt obunden. Syftet med verksamheten är att vara en
mötesplats för djurintresserade i alla åldrar, utöva och sprida kunskap om god djurhållning samt
utbilda frivilliga för uppdrag för myndigheter och organisationer.
1.1 Värdegrund
Kunskap, kamratskap, erfarenhet och omtanke är SBS ledord. Inom SBS finns stor kunskap om djur
och den kunskapen skall vi sprida bland medlemmarna och till allmänheten. Det var omtanken om
djuren som var anledningen till att vi startade vår organisation. Fortfarande är omtanken om djuren
och varandra en stark drivkraft inom organisationen.
1.2 Barn‐ och ungdomsverksamhet
RUF ansvarar självständigt för SBS barn‐ och ungdomsverksamhet och har status som en självständig
barn‐ och ungdomsverksamhet inom SBS.
1.3 Uppdrag
SBS är en frivillig försvarsorganisation och har i uppdrag att bistå myndigheter vid kriser i samhället.
SBS utbildar personal i djurhållning, smittskydd och krisberedskap för uppgiften. Utbildningen riktar
sig främst mot lantbrukets djur men uppdragen kan även gälla andra djur.
2. ORGANISATION
SBS är riksorganisation för SBS medlemsorganisationer som bedriver verksamhet i regionala förbund
och lokalavdelningar samt för SBS riksungdomsförbund som också bedriver verksamhet på central
och lokal nivå. Verksamheten bedrivs, inom ett av Centralstyrelsen (Cst) fastställt område, enligt SBS
grundstadga som fastställs vid respektive medlemsorganisations årsmöte.
Varje förbund är en juridisk person och formellt underställd SBS Cst. Förbund skall följa de beslut som
fattas av Riksstämman och SBS Cst
Riksstämman är SBS beslutande organ.

Cst är SBS verkställande organ och har sitt säte i Stockholms län.
Ett kansli verkställer Cst beslut.
2.1 SBS Barn‐ och ungdomsförbund
RUF bedriver självständigt verksamhet för ungdomar 6–26 år.
RUF årsmöte, Ungdomsstämman, kan med fördel hållas i samband med Riksstämman.
2.2 Överenskommelse
Utbildning, kost och logi samt resor är kostnadsfria för den enskilda blå stjärnan när han/hon deltar i
SBS uppdragsutbildningar. Den som deltar i SBS uppdragsutbildningar förbinder sig i utbyte att skriva
en överenskommelse med organisationen. I överenskommelsen står det att man ansvarar för att
upprätthålla sina djurskötarkunskaper och att man står till förfogande som en resurs i händelse av en
kris i samhället. Överenskommelsen löper i fyraårsperioder och förlängs automatiskt. Den som skrivit
överenskommelse med organisationen är skyldig att genomföra minst tio dagars
repetitionsutbildning under en fyraårsperiod samt att betala medlemsavgiften.
2.3 Räkenskapsår
Organisationens räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.
2.4 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller annars på sätt
som styrelsen bestämmer, dock alltid två i förening.
2.5 Ekonomisk ansvarsfrihet
För sina förpliktelser ansvarar SBS endast med sina tillgångar.
3. MEDLEMSKAP
Medlemsorganisationer i SBS är förbund, lokalavdelningar, RUF och ungdomsavdelningar.
3.1 Medlemsavgift
Enskild person kan bli medlem genom att erlägga medlemsavgift till medlemsorganisation. I de
områden där det finns både förbund och ungdomsavdelningar skall alla medlemmar upp till 26 år
göra ett eget val om de vill vara anslutna till ungdomsavdelning. Medlemmar mellan 16 och 26 år kan
även vara anslutna till förbund.
Medlem skall följa SBS och Riksungdomsförbundets (RUF) stadgar, policyer, bestämmelser och
styrdokument.
Familjemedlem som är bosatt på samma adress som helbetalande medlem kan erlägga reducerad
familjemedlemsavgift. Medlem som har överenskommelse med SBS erlägger alltid hel

medlemsavgift. Riksstämman kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem av SBS som därmed
är befriad från att erlägga medlemsavgift.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av Riksstämman.
3.2Utträde, vilande medlemsorganisation och uteslutning
Medlemsorganisation har rätt att efter skriftlig begäran utträda ur SBS.
Cst har rätt att förklara medlemsorganisation vilande. Beslutet skall anmälas till Riksstämman.
Riksstämman kan på förslag av Cst besluta att ett förbund skall uteslutas ur SBS. För beslut om
uteslutning krävs att förslaget stöds av ¾ av beslutande deltagande ombud. Innan förslag väcks om
uteslutning skall Cst ha gett förbundet i fråga stöd och hjälp samt möjlighet att yttra sig. Dessutom
krävs ett av Cst inkallat extra årsmöte i det förbundet.
Medlemsorganisation kan uteslutas eller statusen förändras om medlemsorganisationen:
‐
‐
‐

inte utövar den stadgeenliga verksamheten,
åsidosätter policyer, bestämmelser och styrdokument utfärdade av SBS eller
i övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt de stadgar som gäller för medlemsorganisationen.

Förbund kan också uteslutas om det handlar på sätt som är ägnat att skada eller motverka SBS
och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet och därigenom skadar medlemmarnas
eller allmänhetens förtroende för SBS eller någon av dess medlemsorganisationer.
3.3Administrativ avgift
Riksorganisationen äger rätt att ta ut en administrativ avgift per medlem från förbund och lokal‐
avdelningar. Avgiftens storlek fastställs på Riksstämman. Avgiften skall delas lika med SBS och RUF
för medlemmar i åldrarna 16–25 år som valt att också vara medlemmar i ett förbund.
Förbund äger rätt att ta ut en administrativ avgift från lokala avdelningar.
4. RIKSSTÄMMA
Ordinarie Riksstämma hålls vartannat år före maj månads utgång på tid och plats som Cst
bestämmer. Cst sänder ut skriftlig kallelse till förbund och avdelningar senast tolv (12) veckor före
stämman. Cst propositioner utsänds senast tio (10) veckor före stämman.
Motioner från förbund och avdelningar skall vara Cst tillhanda senast sex (6) veckor före stämman.
Handlingar, inklusive valberedningens förslag, skall vara ombuden tillhanda senast två (2) veckor före
stämman.
4.1Extra Riksstämma
Extra riksstämma hålls när Cst finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel (1/3) av förbunden
skriftligen begärt detta. Extra riksstämma skall också hållas när revisorerna så begär. Cst skall senast
30 dagar efter det att sådan begäran kommit Cst tillhanda kalla till extra stämma. Cst sänder ut
skriftlig kallelse samt handlingar till förbund och avdelningar senast tre (3) veckor före den extra

riksstämman. Vid extra riksstämma skall endast punkterna 1–5 behandlas och sedan den eller de
frågor som angivits i kallelsen.
4.2 Ombud och rösträtt
Varje förbund väljer ombud till Riksstämman på det årsmöte som föregår Riksstämman.
Förbund med upp till: 50 medlemmar tilldelas en röst
51 – 100 medlemmar tilldelas två (2) röster
101 – 300 medlemmar tilldelas tre (3) röster
301 – 500 medlemmar tilldelas fyra (4) röster
Därefter tilldelas ytterligare en röst för varje påbörjat 300-tal medlemmar.
RUF har fem (5) röster.
Styrelseledamot i Cst får inte vara ombud på Riksstämman.
Endast ombud har rösträtt.
4.3 Närvaro‐ och yttranderätt
Närvaro‐ och yttranderätt tillkommer samtliga medlemmar i SBS, revisorer, inbjudna representanter
för samverkande myndigheter och organisationer samt personal anställd av SBS. Andra än
ovanstående kan inbjudas av Cst och kan erhålla yttranderätt om Riksstämman så beslutar.
4.4 Beslutsmässighet, omröstning och beslut
Riksstämman är beslutsmässig med det antal ombud som infunnit sig efter kallelse i stadgeenlig
ordning. All omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts.
För beslut krävs att minst hälften av de representerade rösterna är överens. För ändring av dessa
stadgar se punkt 9. Vid lika röstetal äger tjänstgörande mötesordförande utslagsröst under
förutsättning att denne är röstberättigad, i annat fall avgör lotten. Vid lika röstetal i personval skall
lottning ske. Fullmaktsröstning är ej tillåten.
4.5Motioner
Motionsrätt tillkommer förbund, lokalavdelningar och RUF och skall ha inkommit till Cst senast sex
(6) veckor innan Riksstämman. Cst skall yttra sig över samtliga motioner och tillställa ombuden
motioner och yttranden så att dessa är ombuden tillhanda senast två (2) veckor för Riksstämman.
Motioner som innebär ändringsförslag till Cst propositioner behandlas i anslutning till propositionen.
4.6 Valbarhet
Valbar till förtroendeuppdrag inom riksorganisationen är den som är medlem i SBS
medlemsorganisationer. Undantagna är revisorerna och stämmoordförande, vilka kan väljas utanför
medlemsgruppen. Anställd i riksorganisationen kan inte väljas till förtroendeuppdrag.
4.7 Protokoll
Vid styrelsesammanträde, Riksstämma och extra riksstämma skall protokoll föras. Detta skall justeras
av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare vid styrelsesammanträde och två
utöver ordförande vid Riksstämman. Medlem, ombud och ledamot äger rätt att få avvikande mening
antecknad till protokollet.

4.8 Ärenden vid Riksstämma
1. Val av ordförande för stämman
2. Mötets öppnande
3. Anmälan av styrelsens val av stämmosekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
5. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens årsredovisning för de senaste två (2) verksamhetsåren
‐ beslut om styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat‐ och balansräkning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste två (2) åren
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
11. Information om det ekonomiska läget
12. Behandling av propositioner
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av medlemsavgifter för de kommande två (2) verksamhetsåren
15. Fastställande av de administrativa avgifter medlemsorganisationer erlägger till Riksförbundet
16. Val av ordförande på två (2) år
17. Val av vice ordförande på två (2) år
18. Val av fem (5) övriga styrelseledamöter på två (2 år)
19. Anmälan av två (2)ordinarie ungdomsrepresentanter från Ungdomsrådet att ingå i Cst
20. Fastställande av arvoden efter förslag från valberedningen
21. Val av två (2) revisorer jämte personliga suppleanter för en tid av två (2) år. Minst en (1) av de
ordinarie revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserad.
22. Val av tre (3) ledamöter att utgöra valberedning t.o.m. nästa Riksstämma, av vilka en (1) utses
som sammankallande
23. Riksstämmans avslutning

5. CENTRALSTYRELSEN (Cst)
Cst leder och samordnar SBS verksamhet och förvaltar dess medel.
Organisationen utser/anställer genom Cst försorg befattningshavare på kansliet.
5.1 Cst sammansättning
Cst består av ordförande, en (1) vice ordförande och sju (7)ledamöter, varav fem (5) är valda av
riksstämman och två (2) är ordinarie ungdomsrepresentanter valda av ungdomsstämman.
Styrelseledamöter tillträder omedelbart efter den Riksstämma där de blivit valda.
Cst får adjungera annan person. Adjungerade har yttrande‐ och förslagsrätt men inte rösträtt.
Adjungerad äger rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.
5.2 Mandattid
Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter liksom valberedning och revisorer väljs på två (2)
år.
5.3 Cst sammanträden
Cst sammanträder efter kallelse från ordföranden eller då minst tre (3) ledamöter så begär.
Cst är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelseledamöterna är
närvarande. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet skall samtliga
vara ense om beslutet.
6. VALBEREDNING
Valberedningen skall till Riksstämman framlägga förslag i de valärenden som finns upptagna i
dagordningen. Föreslagna kandidater skall vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.
Valberedningen bör verka för att Cst blir så allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn till
organisationens syfte och uppgifter.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
Valberedningen skall, senast den 1 december året innan riksstämman hålls, skriftligen fråga dem,
vars mandattid går ut vid Riksstämman, om de kandiderar för kommande mandatperiod.
Valberedningen skall senast den 1 februari samma år som Riksstämman äger rum meddela Cst,
förbund och lokalavdelningar vilka förtroendemän som avböjt respektive accepterat kandidatur.
Senast den 1 april skall nomineringar till de olika poster som skall väljas på Riksstämman vara
valberedningen tillhanda. I valberedningens förslag till Cst skall alla nominerade personer redovisas.
I valberedningens uppdrag ingår också att till Riksstämman lämna förslag i andra ärenden där
stadgan så kräver eller då Cst på grund av jäv ej kan lägga förslag i till exempel arvodes‐ och
ersättningsfrågor till ordföranden och övriga styrelseledamöter. Valberedningen skall fortlöpande

under hela mandatperioden följa verksamheten inom riksförbundet och skall fortlöpande ta del av
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hon/han i denna egenskap fått
kännedom om. Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras. Dessa protokoll skall efter
årsmötet överlämnas till Cst för arkivering.
Till valberedningen kan endast väljas medlemmar, som inte innehar annan av Riksstämman vald
förtroendepost i riksförbundet. Föreslås ledamot i valberedningen till annan förtroendepost inom
riksförbundet så skall arbetet i valberedningen frånträdas.
Mandattiden kan högst uppgå till tre (3) riksstämmoperioder.
7. REVISORER OCH REVISION
Minst en av ordinarie revisorer och en suppleant skall vara auktoriserad revisor. Mandattiden för
revisorer och revisorssuppleanter är två (2) år.
Medlem som väljs till revisor och revisorssuppleanter får inte samtidigt inneha annan förtroendepost
i riksförbundet. Revisor kan också väljas utanför medlemsgruppen. Avgående styrelseledamot kan ej
väljas till revisor förrän ett år förflutit efter avgången.
Revisorerna skall fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, stämmo‐ och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Revisorerna skal senast den 1 mars erhålla alla de handlingar som krävs för revisionen. Revisionen
skall vara avslutad inom en (1) månad efter det att revisorerna erhållit handlingarna.
8. DJURPENSIONAT, DJURKLINIKER MED MERA
Cst skall i förväg godkänna beslut om att i SBS namn starta, driva eller avveckla djurkliniker eller
liknande anläggningar.
Affärsdrivande verksamhet får inte startas i SBS namn eller av till SBS ansluten organisation, på
regional eller lokal nivå utan Cst särskilda tillstånd.
I de fall där sådant tillstånd getts ikläder sig inte riksförbundet något ekonomiskt ansvar.
9. STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie riksstämma med minst två tredjedels (2/3)
majoritet av röstberättigade närvarande.
Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas skriftligen av förbund, lokalavdelningar och RUF genom
motion samt av Cst.
10. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är
förutsett i stadgarna avgörs frågan av Cst.

11. UTESLUTNING
Medlem som uppenbart skadar SBS verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av stämman fattade
beslut, kan av Cst uteslutas ur SBS.
Uteslutning gäller omedelbart efter det att Cst protokollförda beslut justerats. Den uteslutna
medlemmen kan begära att få beslutet om uteslutning prövat på nästa Riksstämma.
12. UPPLÖSNING
Beslut om SBS upplösning fattas vid två (2) på varandra följande Riksstämmor, varav en (1) skall vara
ordinarie, med minst två (2) månaders mellanrum. För beslut krävs minst två tredjedels (2/3)
majoritet. Den sista Riksstämman beslutar om hur SBS behållna medel skall disponeras.

