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BERIDNA HÖGVAKTEN  FÖRENINGSTÄMMAN 

    2018-04-15 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens yttrande över inkomna motioner till 2018 års stämma 

 
Motion nr 1 – undersöka möjlighet att ta med hundar på Stall- och Ridhusvisningar – Berit 

Magaard 

 

Motionären föreslår att Beridna Högvakten  

 

• undersöker möjligheten att det åter blir tillåtet för besökare på föreningens stallvisningar 

att ta med hund och 

 

• lämnar förslag på åtgärder till FM som garanterar ordning och ansvar om hund tillåts 

komma med på stallvisning. 

 

Enligt FM/Livgardet får endast hundar vistas på Kavallerikasern om de är registrerade i ett re-

gister, som förs av veterinärassistenten på Kavallerikasern.  Det är dock tillåtet att medföra 

assistanshund. Anledningen till att hundar inte längre ska få följa med på Stall- och Ridhus-

visningarna är incidenter som inträffat, bl.a. har hundar stört hästar. 

 

Styrelsen avser att dock att undersöka möjligheterna att ta med hund vid Stall- och Ridhusvis-

ningar och kommer därefter ta upp en diskussion med FM/Livgardet om möjligheter att i ord-

nade former hantera hundar i samband med Stall- och Ridhusvisningar. 

 

Styrelsen föreslår stämman att tillstyrka motionen. 

 

 

Motion nr 2 – traktamentsersättning till Blå Stjärnor – Kristina Eistrat 

 

Motionären föreslår att traktamentsersättning ska utgå till de Blå Stjärnor som utför stall-

tjänstarbete i samband med Beridna Högvaktens turnéer. 

 

De turnéer som motionären hänvisar till genomförs en gång om året av FM/Livgardet i samar-

bete med Beridna Högvakten och varar över ett förlängt veckoslut. Att Beridna Högvakten 

lämnat en ersättning till medföljande Blå Stjärnor för vissa utlägg är i enlighet med en över-

enskommelse med FM/Livgardet.  

 

Det pågår inom FM en översyn av bestämmelser som ska gälla när Blå Stjärnor tas i anspråk 

av FM, bl.a. för uppdrag som motionären refererar till. Utgångspunkten är att behandla alla 

lika som tjänstgör inom FM och som representerar frivilligorganisationerna, varav Svenska 

Blå Stjärnan är en sådan organisation. Den översynen beräknas vara klar i god tid innan 

FM/Livgardet genomför nästa turné i samarbete med Beridna Högvakten i september i år.  
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Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen ska anses vara besvarad med styrelsens 

yttrande. 

 

 

Motion nr 3 – Information ang. motionsridning av Beridna Högvaktens hästar – Anne Jekell-

Ehnberg 

 

Motionären föreslår att information om motionsridning av Beridna Högvaktens hästar ska läg-

gas ut på föreningens hemsida. Syftet med motionsridningen, kriterier för att få ridtillstånd 

och hur man anmäler sitt intresse bör framgå enligt motionären. 

 

På Beridna Högvaktens hemsida framgår följande beträffande tillstånd att rida Beridna Hög-

vaktens hästar för andra än anställda inom FM och medlemmar i Svenska Blå Stjärnan: 

 

Livgardet ger ett begränsat antal civila ryttare möjlighet att motionsrida Beridna Högvaktens 

hästar på Kavallerikasern, Lidingövägen 28. För att få göra detta krävs ett särskilt tillstånd, 

som utfärdas av Chefen för Kavalleriavdelningen, major Arne Wuolo. För närvarande finns 

det dock inte behov av att utfärda ytterligare tillstånd.  

 

Det är Chefen Livgardet som beslutar om hur Stiftelsens hästar på Kavallerikasern används. 

Tillstånd att motionsrida hästarna under främst lördagar och söndagar beviljas under förutsätt-

ning att det finns behov och att den som beviljas tillstånd har genomfört ett godkänt ridprov. I 

allmänhet utfärdas tillstånd till person som är närstående anställda inom FM, medlem i 

Svenska Blå Stjärnan eller har gjort eller gör betydande insatser för Föreningen/Stiftelsen.  

 

Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen ska anses vara besvarad med styrelsens 

yttrande. 

 

 

Motion nr 4 – Försäljning av hästar – Ellen Hammer 

 

Motionären föreslår att Beridna Högvaktens hästar ska säljas inom Sverige, i första hand till 

medlemmar i föreningen. Undantag kan göras för utlandsfödd häst som säljs tillbaka till upp-

födare /säljare. 

 

Det är Beridna Högvaktens kanslichef som ansvarar för och beslutar om avveckling av Be-

ridna Högvaktens hästar. De riktlinjer som styrelsen beslutat om för försäljning är att hästen 

ska få det så bra som möjligt och att priset är rimligt. Motiv till att hästar säljs tidigare än vid 

avveckling på grund av ålder är att de inte passar för beriden garnisonstjänst. Beslut om av-

veckling av hästar sker i samråd med Hästkommittén. 

 

Som framgår av Beridna Högvaktens hemsida kan den som är intresserad av att överta en av 

Stiftelsens hästar anmäla sitt intresse till Bo Slättsjö, som är sekreterare i Hästkommittén. 

 

Samtliga hästar har med undantag för en häst sålts till personer i Sverige.  

 

Styrelsen har inte funnit skäl att ändra de riktlinjer som gäller vid avveckling av Stiftelsens 

hästar och föreslår stämman att besluta att motionen ska anses vara besvarad med styrelsens 

yttrande. 
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Motion nr 5 – Extern oberoende utredning av försäljningen av hästen Generale Elisabett II-26, 

Ymer – Ellen Hammer 

 

Motionären föreslår att en extern oberoende utredning ska tillsättas om försäljningen av Gene-

rale Elisabett II-26, Ymer, för att klargöra om försäljningen genomförts enligt rådande praxis 

och god föreningssed samt villkoren för försäljningen. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde i juni 2017 informerats om försäljningen av Generale Eli-

sabett II-26, Ymer, och anser att försäljningen har genomförts enligt riktlinjer som gäller för 

försäljning av hästar som inte passar in i den beridna garnisonstjänsten.  

 

Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen ska anses vara besvarad med styrelsens 

yttrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


