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MISSA INTE DETTA!
Digitalt medlemsmöte
för nya medlemmar.
TID: Den 25e februari klockan 18.00
blir det ett digitalt medlemsmöte speciellt
inriktat mot nya medlemmar. Även du som
varit med länge är naturligtvis välkommen
att vara med om du vill.
Styrelsen presenterar Svenska Blå Stjärnans
verksamhet i Stockholm och sedan finns tid
för frågor.
Du anmäler dig på hemsida

http://svenskablastjarnan.se/har-finns-vi/
stockholm
och därefter får du inbjudan via mail.

DAGS FÖR ÅRSAVGIFTEN
Du har väl inte glömt att betala in din
medlemsavgift för 2021? Även detta år erbjuder
Svenska Blå Stjärnan många utbildningar, kurser
och aktiviteter för sina djurälskande medlemmar.
Gå in på Svenska Blå Stjärnans hemsida för att ta
del av hela utbudet och för att göra en medlemsanmälan eller kontakta kansliet angående din
inbetalning, om du saknar inbetalningskort.

LEDAREN
Caroline Tysklind
Ordförande
Stockholmsförbundet

Jag tittar ut genom köksfönstret och njuter av
den blå vinterhimlen och solen som sprider ett
underbart ljus på den decimetertjocka snön. Så
vackert har vi det i Stockholm, i februari, detta
nya år - år 2021 - som ligger framför oss.
Vi måste fortfarande ta hänsyn till den
pågående pandemin och detta påverkar
självklart våra medlemsaktiviteter. I februari
kommer den första digitala medlemsträffen för
nya medlemmar att hållas, det ska bli så spännande. Tyvärr kan vi inte mötas fysiskt men vi
ser ändå fördelar med att vi “tvingats” in i den
digitala världen. Det gör att vi framöver kommer att ha flera sätt att träffa medlemmar på,
hålla föreläsningar och utbildningar.
Vi i styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla
medlemmar som hörsammade vår uppmaning
att besvara medlemsenkäten som skickades ut i
december. Det kom in en mängd idéer och
tankar som vi tagit hand om och kommer att
bearbeta under året. Än en gång, ett stort tack!

Just nu deltar Stjärnor i saneringen efter utbrottet av fågelinfluensa hos en stor värphönsbesättning i Mönsterås. Stjärnorna hjälper
till med att tömma och sanera anläggningen
tillsammans med försvarsmakten. Detta är ett
omfattande arbete som beräknas pågå under
minst en månad och som leds av Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA).
Den 23 mars har vi årsmöte som, för första
gången någonsin, kommer att ske digitalt. Vi
hoppas att Du som medlem ändå känner dig
kallad till att delta. Läs mer inne i tidningen om
hur du anmäler dig.
Det var allt för denna gång. Var rädda om
varandra, håll i och håll ut.

KALLELSE

Kallelse Årsmöte 2021

Svenska Blå Stjärnan, Stockholms läns förbund
Tid: Tisdagen den 23 mars 2021 kl. 18.30 till ca 20.00
Plats: Digitalt möte på grund av covid 19
Anmälan: på hemsidan http://svenskablastjarnan.se/har-finns-vi/stockholm
Årets möte blir inte som det brukar, så som det mesta under denna pandemi, men det gör det
ännu viktigare och faktiskt lite enklare för dig som är medlem i Blå Stjärnan att delta i vårt
digitala möte. Aktiva medlemmar är det som gör en förening stark.

Vi hoppas att ni följer med oss in i ett nytt år med nya möjligheter, det är ännu oklart hur samhället och den
rådande pandemin kommer se ut under kommande år men vi hoppas kunna genomföra våra aktiviteter
som planerat.

Under 2021 är det riksstämma för Svenska Blå Stjärnan.
Motioner till riksstämma ska först lämnas in till det lokala förbundets årsmöte.
Så i år har du chansen att påverka om du vill.
Läs på nästa sida hur du skriver en motion.

Vill du vara med och påverka arbetet? Kanske rentav sitta i styrelsen?
Då är du varmt välkommen att delta på årsmötet!

Året 2020 har minst sagt varit ett annorlunda år för många människor, företag och organisationer, därför vill
vi rikta ett extra stort tack till alla er som varit med oss under 2020 och som följer med in i det nya året.
Vi har inte kunnat ha alla de aktiviteter som planerat eller ge er den upplevelse som ni sett fram emot, extra
tack till de som dök upp på hundpromenaden i somras!

Du anmäler dig till mötet via hemsidan absolut senast 2021-03-22
(men vi ser gärna att du gör det tidigare för vår planerings skull)

Tid:
21 februari 2021, kl 11.30
Plats:
Digital, zoom eller teams, mer info kommer
Anmälan: Maila till: SBSsthlmungd@outlook.com

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-02, skicka till
mailadress: styrelsenstockholm@svenskablastjarnan.se

Vänliga hälsningar från Styrelsen Stockholms ungdomsavdelning!

Möteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan en vecka innan mötet.

AGENDA FÖR ÅRSMÖTET

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för årsmöte
§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5 Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Styrelsens årsberättelse, inklusive resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om årets resultat
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020-01-01 till 2020-12-31
§ 11 Fastställande av förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
§ 12 Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
§ 13 Behandling av propositioner
§ 14 Behandling av motioner
§ 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver ordförande varav en ledamot bör
vara under 25 år
§ 16 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år
§ 17 Eventuella fyllnadsval
§ 18 Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år. Eventuellt val av revisorssuppleant.
§ 19 Val av tre (3) ledamöter att utgöra valberedning för en tid av ett (1) år, av vilka en utses
som sammankallande
§ 20 Val av ombud och ersättare till riksstämman
§ 21 Mötets avslutande
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Glöm inte att betala din medlemsavgift för att ha rösträtt.

Du kan påverka - skriv en motion!
Som medlem i Svenska Blå Stjärnan har du rätt att lämna in ett - eller flera - förslag till styrelsen i Stockholmsförbundet. Ett sånt förslag kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på
årsmötet och dit är alla medlemmar välkomna!
Vill du ha hjälp med formuleringar, kontakta styrelsen.
Exempel på hur en motion kan se ut
Till Stockholms läns förbunds årsmöte
Ang: Nya klubbjackor
(inkl två bilagor)
Vi är många medlemmar som har djur och är aktiva med
Så här skriver du en motion
dessa på ett eller annat sätt. När man är iväg på djur- Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad
aktiviteter, skulle det vara trevligt att samtidigt kunna göra
ärendet handlar om
reklam för vår fantastiska organisation. Jag tror att en
- Skriv vad ärendet handlar om
så enkel sak som att ha en klubbjacka med Svenska Blå
- Avsluta motionen med att själv föreslå ett
Stjärnans logga på sig, skulle göra stor skillnad, väcka folks
beslut som du tycker att årsmötet ska ta
nyfikenhet och på så sätt skapas möjligheter att informera
- Skriv under dokumentet med ditt namn
fler om oss.
- Skicka eller lämna personligen din motion till
Jag föreslår att klubben köper in klubbjackor till alla
styrelsen
medlemmar
UNDERSKRIFT
Var med och påverka
Namnförtydligande
Det finns regler för när man senast måste lämna in en
ORT och DATUM
motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på Bilagor
nästa årsmöte måste du skriva den i god tid och lämna in 1.
Offert svalare klubbjacka med logga
2.
Offert varmare klubbjacka med logga
den till styrelsen. Enligt stadgarna så ska en motion vara
inlämnad till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet.
Skillnad på förslag och motion
Under hela året kan du skicka in förslag till styrelsen på
saker som du skulle vilja ändra på, synpunkter eller annat.
Men till årsmötet kallas ett sådant förslag för motion.
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VALBEREDNINGEN

Upprop från valberedningen!
Stockholmsförbundet söker nya styrelsemedlemmar Inför kommande år behöver
vi några nya Stjärnor som vill aktivt delta i
styrelsearbetet för Stockholmsförbundet.
Inför kommande år har valberedningen
börjat lägga ”styrelse-pusslet” och vi efterlyser intresserade Stjärnor som vill deltaga
aktivt i styrelsearbetet för Stockholmsförbundet. I skrivandets stund är det
osäkert hur många nya krafter som behövs,
dock finns det alltid behov nya krafter som
hjälper till oavsett om de sitter i styrelsen eller
ej. En profil som vi redan nu vet är önskvärd
är en stjärna som gillar att skriva artiklar till
vår tidning Stjärnextra. Det finns en önskan
att ha mer redaktionellt material i tidningen
för att öka läsvärdet.
Valberedningen:
Karin Krönmark
karin.kronmark
@svenskablastjarnan.se

Flavio Donatello
flavio.donatello
@live.se

Styrelsen planerar, leder och genomför olika
aktiviteter tillsammans med engagerade medlemmar. Vi ser gärna att styrelsens ledamöter
tillsammans har ett brett intresse och kunskapsområde inom Svenska Blå Stjärnans
olika verksamhetsområden, inte minst om
djur som behöver vår omsorg.
Brinner du för frågor som rör våra djur och
hur vi tar hand om dem på bästa sätt, såväl
till vardags som vid kriser och katastrofer?
Vill du göra en insats i styrelsen för
Svenska Blå Stjärnan, Stockholms läns
förbund? Eller känner du någon som du
tror skulle vara intresserad? Tveka då inte
att höra av dig till oss i valberedningen så
snart som möjligt, och senast 22 februari.

Lotta Lagerberg
lotta.lagerberg
@gmail.com

Vad vill du som medlem att styrelsen ska fokusera på under år 2021?
Den frågan – med flera – ville vi ha svar på, så i december skickade vi ut en enkät att
besvara vilket ett fyrtiotal medlemmar gjorde. Stort tack för er tid och input till vårt
fortsatta gemensamma arbete!
Summering av svar:
Vi fick glädjande nog mycket positiv feedback för att vi har
fortsatt genomföra aktiviteter och gett ut Stjärnextra
– i den mån det har fungerat i dessa virustider.
Det som efterlyses framöver är fler studiebesök, aktiviteter
med djur och information om djurvård och aktuella
smittlägen.
Vi fick även in tips på samarbeten med andra frivillighetsorganisationer och önskemål om mer kunskapsinhämtning
kring natur och biologisk mångfald.
Det kom också in önskemål kring de centrala kurserna som
vi har vidarebefordrat till kansliet för förbundet.
Vi i styrelsen jobbar på – och kommer att genomföra så
mycket vi kan och klarar av. Har du möjlighet att hjälpa oss, till exempel arrangera en aktivitet eller en digital
föreläsning, är du varmt välkommen att höra av dig till oss
per mejl utbildning.stockholm@svenskablastjarnan.se.

Foto: Suzanne D. Williams (Unsplash)

Vad kan man göra för att hålla humöret upp i
dessa virustider?
Rid islandshäst på tur ute i skogen!

När du rider eller bara umgås med din häst ger det ofta en känsla av glädje och inre ro. Ryttare upplever
också en större samklang med naturen och det har en positiv inverkan på välbefinnandet. Att vistas i naturen har också samband med positiva känslor, mindre risk för depression och bättre psykisk hälsa. Speciellt
när man kommer upp i åren. Detta har man kommit fram i forskningsstudier. (källa ”Nature relatedness of
recreational horseback riders and its association with mood and wellbeing” )
Islandshästen är en mycket uppskattad turhäst tack vare sitt lugna och stabila temperament. Hästarna tar
väl hand om nybörjare och uppskattas även av mycket vana ryttare. Vi i styrelsen arrangerar flera olika turer
under det kommande året! Inbjudan kommer på vår Facebooksida.
Du är också välkommen med tips på hästgårdar som vi kan ta kontakt med.
Mejla till utbildning.stockholm@svenskablastjarnan.se.
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Smittar Corona/SARS-CoV-2 mellan människor
och djur?
Läs nyligen uppdaterad information på SVA.se (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) hemsida. Under menyn ”Aktuellt” finns ”Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur” som omfattar
detaljer om hund, katt, häst, mink, iller och även lantbrukets djur såsom gris, nötkreatur,
fjäderfä och farmade kaniner.
”Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos
svenska djur ska inte förväxlas med det coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer
av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos
människor”.
”Även om SARS-CoV-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin
av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Ett antal rapporter visar dock att
viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa
omständigheter”.
”I dagsläget finns däremot inga rapporter om smitta från katt eller hund till människa även om
detta inte kan uteslutas”
”För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna
rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer
normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra
grund som är extra viktigt om man är sjuk”

Vad händer med ditt
husdjur om du blir sjuk
eller råkar ut för en
olycka?
Du ansvarar för ditt husdjur så det kan
vara bra att ha tänkt tanken. Här följer
information och tips på hur du kan
förbereda dig på bästa sätt
Ett bra kontaktnät är viktigt
Kriser är oftast något man löser gemensamt
och i samarbete. Om du till exempel skulle bli
så pass sjuk att du inte själv kan rasta ditt djur
är ett gott kontaktnät a och o. Vem är beredd
att hjälpa dig med ditt djur om du inte själv kan
ta hand om det fullt ut? Grannsamverkan är ett
ord som främst brukar användas när det handlar
om att förebygga brott. Men god kontakt med
sina grannar kan vara viktigt av många andra
skäl, till exempel om man behöver hjälp att rasta
hunden. Det är alltid viktigt att det finns en trygg
”back up” när problemen dyker upp.
Var väl förberedd
Att vara väl förberedd är en nyckel till att klara
problem och kriser som kan drabba en själv och
ens husdjur. Det handlar till exempel om sådant
som att ha extra foder till hunden eller katten
om man inte kan lämna sitt hem och att ha tillgång till fräscht dricksvatten i vattendunkar och
petflaskor om det inte går att dricka kranvattnet.
Tänk på att alla bör vara så pass väl förberedda
att de klarar sig under en tid (olika lång beroende på vad för typ av händelse det handlar
om) vid en kris, utan hjälp av myndigheter. Det
handlar till exempel om att ha ett förråd av
mat och vatten eller att kunna klara ett längre
strömavbrott.

Foto: Rémi Rémino (Unsplash)

Kontaktkort
Svenska Blå Stjärnan tagit fram ett kontaktkort
för djurägare. På det kan du skriva ner uppgifter
om vad du har för djur, vad det heter och namn
och kontaktuppgifter till den som ska ta hand
om ditt djur om du inte själv kan göra det.
Kortet är litet och behändigt och går alldeles
utmärkt att ha i sin plånbok. Vi föreslår också att
du har kortet på en väl synlig plats i din bostad,
till exempel på hallbordet eller uppklistrat på en
dörr i hallen.
Du kan på Blå Stjärnans hemsida antingen ladda
ner ett enda exemplar av kontaktkortet eller som
ark med sex kort som du kan klippa ut och ge till
folk du känner som har djur.

Kontaktkort för mitt/mina djur
Jag har en/ett
som heter
Om jag av någon anledning inte kan ta hand om mitt djur vill
jag att du kontaktar:
Namn
Mobil
Adress
som kan ta hand om mitt/mina djur i mitt ställe.
Djurägare
Mobil
Adress

Text: Lillemor Wendelstig Källa: sva.se Foto: Tmava University (Unsplash)
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En vanlig lördag för en stjärna på K1
Fiah Malmqvist heter jag. Sedan några år tillbaka är jag ansvarig för Svenska Blå Stjärnans
ridning på K1 och jag vill med denna historia berätta lite om hur det praktiskt går till en
vanlig lördag på K1.
Klockan är lite innan 8 när jag står i valvet på Kavallerikasern för att legitimera mig för vakten. De
kollar noga på legitimationen och jämför med
data i sina inpasseringssystem, men alla stjärnor
som har ridtillstånd är föranmälda och finns med
i systemet. När jag blivit hälsad välkommen går
jag över stallplan och in till vattenpasset där min
kompis för idag står och väntar.

Jag och mitt sällskap möts på utsatt tid på stallplan för att sitta upp. När vi rider så rider vi knä
mot knä, alltså i höjd med varandra, för att minska skaderisken vid sparkar och för att hästarna
ska tränas på det inför högvakterna.
På Djurgården finns det fantastiska ridvägar och
vi får rida både på norra och södra Djurgården.
Jag rider oftast i Lill-jansskogen, tar gärna en
sväng ut bland träden så hästarna får lyfta lite
extra på hovarna eller rider längs med vattnet
vid Fisksjöäng. Vi skrittar och travar tillsammans,
knä vid knä längs hela turen. Tiden som vi är ute
och rider varierar, oftast blir det en och en halv
timme men gärna längre.

Väl tillbaka på stallplan sitter vi av och leder in
hästen i boxen igen. Sadeln hängs tillbaka utanför boxdörren och hästen vårdas av efter ridturen i skogen. Behövs det spolas benen av från
lera, annars ryktar jag av hästen. Tränset tar jag
tillbaka till sin plats i tränskammaren, men innan
jag hänger tillbaka det på sin plats ska det putsas av och bettet ska tvättas rent så huvudlaget
är i ordning till nästkommande ridpass.

Under dagarna innan helgen så får alla stjärnor
med ridtillstånd anmäla sig till en dag och tid
under helgen när de vill rida. Varje torsdagskväll sätts en lista ihop och hästar bokas i
samråd med ansvariga från försvarsmakten
inne på K1. På fredag skickas en lista ut med
information om vilken kompis man rider med,
vilken tid som det är samling och vilken häst
man ska rida.
När jag mött upp mitt ridsällskap i stallet så
bestäms en uppsittningstid. Innan dess ska hästen
vårdas och kollas igenom. Alla hästar är skodda
runt om och har fyra broddar i varje sko, jag kollar
så att alla skor sitter fast och alla broddar finns
kvar. Utanför varje box finns en krok med en
ryktpåse, varje häst har sin egen påse och sin
egen utrustning. I tränskammaren hänger alla
huvudlag i bokstavsordning så det är lätt att
hitta. Varje häst har två träns, ett skolträns och ett
kandar. Vi rider alltid med skoltränset, kandaret
används bland annat när hästarna tränas av soldaterna på stan.
Visste ni att under 2020:
•
hade 58 stjärnor ridtillstånd på K1
•
Red SBS 1339 stycken uteritter på trupphästar
•
Genomförde SBS 392 timmars stalltjänst på K1
•
Bara under julledigheten red SBS 261 stycken uteritter
•
Red SBS totalt 82 stycken lektioner, det vill säga 1312 lektionstimmar.
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Avsändare: Svenska Blå Stjärnan, Stockholms läns förbund, Box 27803, 115 93 Stockholm
Kundnummer PostNord: 20274582

Utbildningar
VAD ÄR SCHYSST STALL?
Hästnäringen tar krafttag mot sexuella trakasserier. Nu finns konceptet Schysst stall för att
lära stallägare, yrkesutbildare och hästintresserade hur man motverkar det skadliga beteendet.
För ett år sedan steg kvinnor och män inom hästnäringen fram och berättade om de trakasserier
som pågår i stallar runt om i landet. Uppropet
kallades #visparkarbakut. Nu ska trakasserierna få
ett slut.
Schysst stall är ett koncept som ska lära stallägare,
anställda, lärare och hästintresserade vad som
gäller, vem som har ansvar, hur man förebygger
och vad man ska göra om något trots allt händer.
Det finns filmer, information och tips, en digital
utbildning och checklista för arbetsgivare och en
handledning för yrkesskolorna. Allt material är
gratis och fritt att använda och finns samlat på
webbsidan www.schysststall.se.
Lotta Folkesson från LRFs riksförbundsstyrelse
berömmer verktyget och uppmanar LRFs medlemmar, stallen och yrkesskolarna att ta chansen och
använda det:
- Jag hoppas på ett stort intresse och att de som
börjar jobba med frågorna känner stolthet över att
de är med och tar ansvar. Då skapar vi tillsammans
schyssta stall att vara i för hästintresserade tjejer
och killar.
Bakom initiativet står arbetsmiljöorganisationen
Prevent, Sveriges största hästorganisationer,
Almega, Kommunal och Gröna arbetsgivare. Det
övergripande målet är nolltolerans mot sexuella
trakasserier i hästnäringen.
Källa LRF.se

ERFARENHET FRÅN “SMITTSKYDD DISTANS”
Uttalanden från medlemmar som gått den centrala fördjubpningsutbildningen om smittskydd.
Enligt kursbeskrivningen ger utbildningen grundläggande kunskaper inom området smittskydd. Kursen tar upp lagstiftning och
krisberedskap vid större djursmitta, olika sjukdomar som drabbar
produktionsdjur, hur det smittar och hur de bekämpas. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 (ha en överenskommelse) och att man har genomfört minst två utbildningar
utöver grundutbildningen.
Flera medlemmar inom vårt förbund genomförde under förra året
distansutbildningen Smittskydd. En av dem är Susanna Ekengren
som nedan berättar lite mer om sin upplevelse av utbildningen.
- Jag blev medlem i Svenska Blå Stjärnan våren 2018 och gick
sedan Grundutbildningen på Nytorp, åtta väldigt roliga men jobbiga dagar. Efter Risk och Säkerhet på Rosersberg så sökte jag och
kom med på Grundläggande ledarskap del 1 & 2. En uppdragsutbildning som anordnas av Svenska Lottakåren. Jag har också
gått Försvarsutbildarnas Grundkurs i Krisberedskapssystemet.
- Smittskydd var det ämnet som intresserade mig lite extra under
grundutbildningen, därför kändes det väldigt roligt när det kom
upp som en distansutbildning. Jag har häst och varit med om
både kvarka och ringorm, så av den anledningen var denna utbildning också väldigt intressant.
Utbildningen består av en inledning och fyra olika lektioner. Utifrån dem fick man fick själv göra kursupplägget. Jag valde att göra
den koncentrerat under två helger. De olika områden avslutades
med kunskapstester och därefter avslutades hela utbildningen
med ett slutprov.
Upplägget var väldigt bra och Eva Ladberg som höll i utbildningen
hade ett mycket naturligt och bra sätt att leda den på. Man blev
inte alls trött på att lyssna som man ibland kan uppleva när man
går en kurs. Jag upplevde inte heller några tekniska problem med
plattformen vilket också var väldigt positivt.
- Jag rekommenderar verkligen andra att gå utbildningen,
den är aktuell på många sätt. Både för den situation vi befinner oss i just nu, men även när vi skall ut på uppdrag eller
bara en så enkel sak som hälsa på vänner i ett annat stall,
avslutar Susanna.
Text: Ann-Sofie Berlin

Svenska Blå Stjärnan är föreningen för dig som gillar djur!
Titta in på vår hemsida då och då, så missar
du inte vad som händer i Stockholms län:

svenskablastjarnan.se/har-finns-vi/stockholm

Följ oss även på Facebook:
Svenska Blå Stjärnan – Stockholms läns förbund
och på Instagram heter vi @sbs_stockholm

