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2 Verksamhetsberättelse 2010 

SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 
haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Lennart Larsson 
Vice ordförande Malou Wallén  
Sekreterare Inger Larsson 
Kassör Lotta Berntson  
Ledamot Lorentz Ogebjer 
Ledamot Maud Steinrud 
Ledamot Lennart Lindberg  
Suppleant Lars Magnuson 
Suppleant Lotta Ahlberg-Wennersten 

Revisor Lars Broberg 
Revisor Olle Bernhardtz 
Revisorsuppleant Monica Moberg-Falk 
Revisorsuppleant Birgitta Ålund 

Valberedning John Sjöstrand, sammankallande 
Ragnar Bergståhl och Cilla Thorén 
Suppleant Sanna Lagerman 

Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp. 
verksamhetsberättelse. 

Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet per sista december 2010.  
4957 (5000) medlemmar, vilket motsvarar en minskning med 43 personer (0,9 %). 
 
Medlemsutveckling: 

 

Antal      4669   4985   5156   5176   5310   5292   5219   5000   4956  (- 0,9 % 2011)                  
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Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten samt kontinuerlig 
kontakt avseende löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets 
hemsida. 
 
Medlemsmöten: Under året har två medlemsmöten genomförts (vår- och höstmöte).  
 
Distriktet har varit representerat vid: 
Organisationskonferens: Lennart Larsson, Ragnar Bergståhl  
och Lennart Lindberg som representant för valberedningen. 
SBK´s kongress: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntson och Ragnar Bergståhl samt 
Lennart Lindberg som representant för valberedningen. 
 
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till 
styrelseprotokollen som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att nämnas 
under 2010 är följande: 

Strategiska frågor: 
Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och 
ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats. 
 
Målstyrningsarbetet har införts under året och styrelsen och sektorerna arbetar målstyrt från 
och med 1/1 2011.  
 
SM 2011: 

Under året har arbetet med SM i Agility och Lydnad 2011, som skall genomföras i Stockholm 
på Polishögskolan i Sörentorp, varit i centrum för distriktets arbete. 

Ledningsgruppen är klar och webbsidan är publicerad.  

En hel del underhandskontakter har tagits med personer för att förbereda för de insatser som 
kommer att behövas under 2011. 

Under hösten inbjöd SM-gruppen till möte med distriktets klubbar och intresserade. 

Där resonerades det om SM-relaterade frågor.  
 
Distriktskansliet: 
Under 2010 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar.  
 
Bättre kommunikation: 
Styrelsen kan konstatera att klubbarna har blivit mycket bättre på att upprätthålla kontakten 
med distriktet och grannklubbarna.  
 
Genomförande av styrelseutbildningar har ökat förståelsen för sammanhanget i SBK. 
 
Distriktets webbsida har fungerat som ett viktigt kommunikationsinstrument i arbetet att få ut 
snabb och relevant information.  
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------------------------------ Sektor: Hundägarutbildning -------------------------  
                                      Sektoransvarig: Cilla Thorén 
                         

Sektorn har bestått av Cilla Thorén, Lotta Ahlberg-Wennersten, Lottie Gerdlind samt Ewa 
Bergfast till och med sista september 2010.   

•  
Sektorn har genomfört 2 st KUL-träffar. På ena informerade Annika Hamilton om 
Studiefrämjandet och deras arbete.  

• Sektorn har genomfört 6 st sektorsmöten och 2 arbetsmöten och därutöver telefon 
och mejlkontakter.  

• Sektorn har representerat distriktet vid 2 st D-HUS konferens.  

• Sektorn har fortsatt arbetet med att inventera i instruktörs- och lärarstaben vilket var 
svårare än vi trodde.  

• Sektorn har haft ett ingående samarbete med Studiefrämjandet vid utbildningar, 
kurser och föreläsningar.  

• Sektorn har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört 2 st heldagar för 
instruktörer där den ena handlade om klickerträning med Maria Hagström i februari 
2010 och den andra om aggressioner och rädsla med Curt Blixt under november 
2009.  

• Sektorn har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört 1 st informationskväll för 
instruktörer där Inki Sjösten pratade om Allmänlydnadskonceptet under december 
2009.   

• Sektorn har genomfört 1 st Idébytardag för distriktets instruktörer och lärare. 

 
  
Kurser 2010  

• 1 st Allmänlydnadsinstruktörsutbildning med 14 st deltagare.  

• 1 st SBK instruktörsutbildning startade under hösten med 8 deltagare.  
 
 

 

------------------------------------- Sektor: Agility -------------------------------------- 
                                  Sektoransvarig: Yvonne Ahlin                                   
 
Sektorn har bestått av Yvonne Ahlin, Lennart Larsson, Brittis Andreasson och Maria 
Pettersson. 
 
Insatser för klubbar med behov av att komma igång med sin agilityverksamhet har gjorts.  

http://www.sbkdistr.se/�


 

_________________________________________________________________ 
www.sbkdistr.se 

5 Verksamhetsberättelse 2010 

 

Frågor kring utbildningsgången för instruktörer har engagerat många inom agility och utifrån 
dessa synpunkter skrevs ett yttrande som skickades in till distriktet och till SBK. Ett 30-tal 
personer skrev under yttrandet. 

Samarbete med andra distrikt har gjort det möjligt med utbildning av flera agilityinstruktörer.  

Två personer på Nacka BK har fått utbildning och är nu Tävlingsledare i agility. Detta skedde 
i samverkan med Upplandsdistriktet. 

Behovet av domare är stort i distriktet. I december månad antogs två personer på 
domarutbildningen som kommer att genomföras under 2011. Personerna är Yvonne Ahlin 
och Kjell Pettersson från Österåkers BK. 

I övrig har Distriktsmästerskapet i Agility genomförts. 2010 var det Stockholms södra BK som 
arrangerade detta. 
 
 

 

------------------------------------- Sektor: Tävling ------------------------------------
Sektoransvarig: Lotta Berntson 

 

Sektorn har bestått av Lotta Berntson, Malou Wallén, Lotta Wiklander, Esther Johnson, 
Emma Sernstad och Annette Coll. 

D-TS har genomfört följande verksamhet: 

Sektorn har fått en ny sammansättning sedan maj 2010, vilket har medfört en något minskad 
aktivitet under året. 

Möten 
Sektorn har ordnat med möte med lokalklubbarna för genomgång av 2011 års 
tävlingsprogram. 

Sektorn har haft ett antal möten för att fördela domaruppdrag för hösten och diskutera andra 
frågor. 

Examinationer 

14 nya tävlingssekreterare har examinerats. 

 
Övrigt 

• Sektorn har fördelat domaruppdrag för 2010 
 

• Sektorn uppdaterat funktionäslistor 
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• Sektorn har utdelat vandringspriser för DM i  
Sök: Ronny Flachsbinder – Iaxedex Nikko 
Spår: Ulrika Wall – Foggens Orka 
Skydds: Per Källberg – Grimlock’s Banshee 
Rapport och Lydnad utdelades inte. 
 

• Sektorn har delat ut vandringspriser 
Stockholmspokalen: Mälarö BK 
Appellpokalen: Mälarö BK 
Club Doggy Cup: SBKs Stockholmsavdelning 
 

 
 

-------------------------------- Sektor: Tjänstehund --------------------------------
Sektoransvarig: Kikki Johansson 

 
Försvarsmaktshundar:  Kikki Johansson, Thomas Lamrell   

•  Distriktet har under året haft två kurser varav en är avslutad och en kommer att  
 avslutas under våren. 

• Vi hade två deltagare med på SM för Försvarsmaktshundar. 

• Sektorn har haft tre protokollförda möten med klubbarnas tjh-ansvariga under året. 
Varav ett genomförts som dagkonferens. 

• Sektorn har anordnat DM för FM-hundar med 10 deltagare. 

 
Räddningshundar: Hans-Erik Stierna, Carina Engström   

Stockholm har genomfört 1 st funktionskontroll under året och kommer att i december 
anordna ett räddningshundförarmöte för ekipagen i Stockholm och Uppland.  
 
Räddningshundläger (Rädda Påsken) arrangerades under påskhelgen med 53 deltagare 
från inte bara Sverige utan även från Danmark, Finland och Åland.  
 
Stockholmsekipagen tränar i grupper varje vecka på olika områden, t ex kommunförråd, 
industritomter, i skogen etc. runt om i Storstockholm.  
 
Viss samträning med ekipage från Uppland förekommer.  
Dessutom tränar självfallet de som är antagna på de räddningshundkurser som Upplands 
distrikt och Stockholms distrikt genomför mellan kurstillfällena, 1-2 gånger/vecka.  
 
Flera har deltagit i lagtävlingar och läger som arrangerats för räddningshundekipage.  
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------------------------------ Sektor: Rasutveckling ------------------------------
Sektoransvarig: Ammie Hultin 

 

Sektorn har under 2010 bestått av Ammie Hultin, CG Hultin Sekreterare, 
samt Maria Enryd  

Målsättningen var att under året genomföra en kurs i samliga steg upp till testledare för MH. 

Sektorn har genomfört följande utbildningar: 

2 st M1 + M2 (20 godkända B-figuranter) och (6 godkända M1) 
1 st M3 (8 godkända M3) 
1 st M4-MH (11 godkända A-figuranter MH) 
1 st M4-MT (4 godkända A-figuranter MT) 
1 st M5a (4 godkända testledare MH) 

I distriktet har ytterligare utbildningar hållits av lokalklubb 

1 M4-MH (4 elever) 
1 M1 (7 elever) 

Målsättningen för året var att hålla minst två informationsmöten för lokal- och rasklubbar. 

Sektorn har hållit ett informationsmöte med lokal- och rasklubbar. 
Ytterligare ett möte var planerat men blivit inställt p g a tidsbrist. 

Löpande har sektoransvarig och ledamöter hållit kontakt via telefon, mejl och möten för 
avstämning av verksamheten 

CG Hultin deltog i ”2010 års avelsmåls- och uppfödarkonferens” 2010-11 27 och 28 i 
Jönköping. 

Löpande har sektorn varit lokalklubbarna behjälplig med att ”slussa” hundar för mentalprov. 

Även bistått med att få fram funktionärer till såväl lokalklubbar som rasklubbar för deras prov. 

Sektorn har varit delaktig i lokalklubbsaktivitet, riktad mot allmänheten, s. k ”Aktivitetsdag”. 

Sektorn har löpande under året informerat lokal- och rasklubbar via mejl. Denna information 
har även lagts ut på hemsidan. 
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------------------------------- Sektor: Rallylydnad --------------------------------
Sektoransvarig: Maud Steinrud 

 

Ingår i sektorn: Maud Steinrud och Lottie Gerdlind 

Under året har arbetet fortsatt med att få kontaktpersoner hos varje klubb i distriktet. 11 av 
13 klubbar har nu kontaktperson. 

From november övergick arbetsgruppen till sektor 

Följande aktiviteter har genomförts under 2010: 

Nätverksträffar 

2 träffar med klubbarnas kontaktpersoner har genomförts i februari och augusti. Klubbarna 
har rapporterat läget för sin rallyverksamhet och diskuterat frågor som rör den fortsatta 
utvecklingen av sina verksamheter.  

Båda träffarna har ägnats åt att bla diskutera regelverket, tidsplanen för införandet av officiell 
status, ansökningsförfarande för officiell tävling, Riksmästerskapet i september, innehåll i 
utvecklingsdagar för instruktörer och målstyrningsarbetet. 
 

Instruktörsutveckling 

Rallyinstruktörerna inbjuds till träffar för egen träning och möjlighet till fortsatt utveckling. 
Under året har två instruktörsträffar genomförts: 

28 februari då instruktörerna fick sätta sig in i SBKs remissregelverk för rallylydnad 

16 oktober ”Domaren dömer”, där instruktörerna fick sätta sig in i hur domarna resonerar vid 
bedömning. 

Prova På Aktivitet 

En Prova På aktivitet för distriktets allmänlydnadsinstruktörer och lärare genomfördes med 2 
deltagare på Österåkers BK i maj. Denna aktivitet motsvarar också lägsta förkunskapskrav 
för att få gå instruktörsutbildningen.  

Instruktörsutbildning 

Under oktober genomfördes en rallyinstruktörsutbildning med 7 deltagare. Distriktet har nu 
totalt 19 rallylydnadsinstruktörer fördelade på 12 klubbar. 
 
Domarutbildning 

Under april och maj genomfördes en domarutbildning med 5 deltagare varav 1 från 
Stockholmsdistriktet. Vi har valt att samarbeta med omkringliggande SBK distrikt liksom 
lokala kennelklubbar för att öka tillgången på domare. 
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DM 

8 maj genomfördes distriktets första mästerskap i rallylydnad, arrangör var Danderyd-Täby 
BK. Mästerskapet var uppskattat och välbesökt. 

Marknadsföringsaktiviteter 

I april besökte vi Nykvarns Lokala Kennelklubb och hade en dags Prova På aktivitet för 
klubbens instruktörer. 

 

 

 

------------------------------------ Sektor: PR/Info ----------------------------------
Sektoransvarig: Gunilla Bergendal 

 
WEBBSIDAN 

Stockholmsdistriktets webbsida har etablerat sig på en stabil nivå inom målgruppen. Den 
utvecklas kontinuerligt och uppdatering sker frekvent. Innehållet är varierande för att kunna 
passa olika intresseområden. Huvudmålgruppen är samtliga funktionärer på distriktets 
lokalklubbar. Detta innebär att antalet personer inom den målgruppen är ungefär konstant.  
 
Ett par flikar är anpassade för hundägare, med beskrivning av de lokala brukshund-
klubbarnas verksamhet med karta och adresser mm. Dessa tillkom efter en 
medlemsvärvningskampanj under hösten (se nedan), som hänvisade till distriktets webbsida. 
 
Intressant att notera är att bland sektorsidorna var Rallylydnad den mest besökta sidan. 
Denna sida hamnade på femte plats totalt av samtliga 75 sidor med följande rankning 
Startsida, Aktuellt, Anslagstavlan, Verksamhet och Rallylydnad. 
 
Google Analytics 
Statistiken, som vi hämtar från Google Analytics, visar en marginell ökning av besökare, 
antal besök mm. Positivt är att den genomsnittliga tiden på webbplats har ökat med ca 20 %. 
 
Period   2009  2010 
Besökare totalt  13 555  13 810 
Helt unika besökare    5 024      5 467 
Sidvisningar totalt  41 812  41 899 
Genomsnittliga sidvisningar/besök 3.08    3.03  
Genomsnittlig tid på webbplats 00:02:50  00:03:10 
Återkommande besökare  8 545 = 63 % 8 798 = 63 % 
Nya besökare  5 010 = 37 % 5 012 = 37 % 
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Enkät angående besök på webbsidan 
En begränsad enkät genomfördes på distriktets ordförandemöte med 13 enkätsvar. Avsikten 
var att jämföra de svarandes besöksfrekvens på distriktets webbsida med deras totala 
internetvanor. Generellt kan utläsas att bland dessa personer var 92 % såväl regelbundna 
internetanvändare som besökare på distriktets webbsida. 
 
Totalt Internetvanor   Besöker distriktets webbsida: 

 
 Antal       %  Antal % 
Minst 4 ggr/vecka 11 84 Minst 1 ggn/vecka   4 31 
Minst ett par ggr/vecka     1 8 Minst 1 ggn/månad     8 61 
Sällan   1 8 Sällan   1   8 
 13 100  13 100 
 
 

 

MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJ 
 
Under de senaste åren har det varit en viss nedgång av medlemsantalet inom 
brukshundklubbarna. Konsekvensen av medlemsminskningen är att de centrala intäkterna 
minskar och därmed minskar möjligheterna att erbjuda lokalklubbarna resurser för att 
utvecklas. 
 
Stockholmsdistriktet beslutade därför att stödja distriktets klubbar med olika åtgärder för att 
värva nya medlemmar. Det gemensamma huvudtemat för dessa är, ”Brukshundklubben – 
hundägarens självklara val”, vilket även är Stockholmsdistriktets uttalade vision. 
 
Den första åtgärden genomfördes till höstterminen 2010 och bestod av en vykortskampanj till 
1 285 valpägare i 17 av kommunerna inom Stockholmsdistriktets upptagningsområde. 
Budskapet till valpägarna var. ”Jag vill gå på kurs och bli en lydig hund!”. Illustrerat med en 
rottweilervalp. 

Bildekaler med samma motiv har också delats ut. 
 
Medlemsvärvningskampanjen kommer att utvecklas under 2011. 
 

PR/Info-sektorn består endast av sektoransvarig, som även har varit adjungerad till 
Stockholmsdistriktets styrelsemöten. 
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         Org. Nr: 802406-0199 
      

         RESULTATRÄKNING Not 
 

2010 
 

2009 
 

         KR 
        

         Intäkter 
        Nettoomsättning 

   
74300 

 
97150 

 Bidrag m.m. 
 

1 
 

195892 
 

268650 
 

         Summa intäkter 
   

270192 
 

365800 
   

    
  

 
  

   
    

  
 

  
 Kostnader 

       Verksamhetskostnader 
  

97349 
 

120631 
 Övriga externa kostnader 

  
45049 

 
56473 

 Personalkostnader 
 

2 
 

81449 
 

73885 
 

         Summa kostnader 
   

223847 
 

250989 
 

         
         Verksamhetens resultat 

  
46345 

 
114811 

 
         Resultat från finansiella poster 

     Ränteintäkter 
   

1650 
 

366 
 

         
         ÅRETS RESULTAT 

   
47995 

 
115177 
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Org. Nr: 802406-0199 

      BALANSRÄKNING 
 

Not 
 

2010-12-31 
 

2009-12-31 
 KR 

        
         TILLGÅNGAR 

       
         Omsättningstillgångar 

      
         Kortfristiga fordringar 

      Kundfordringar 
   

0 
 

3200 
 Förutbetalda kostnader och   

 
  

 
  

      upplupna intäkter 3 
 

14762 
 

12000 
 Övriga fordringar 

   
1935 

 
27245 

 Osäkra fordringar 
   

0 
 

-27245 
 

         Kassa & Bank 
   

267156 
 

225076 
 

         Summa omsättningstillgångar 
      

         SUMMA TILLGÅNGAR 
  

283853 
 

240276 
 

         
         SKULDER 

       
         Eget kapital 

       Eget kapital 
   

184735 
 

184735 
 Balanserat kapital 

   
43278 

 
-71899 

 Årets resultat 
   

47995 
 

115177 
 

         Summa eget kapital 
   

276008 
 

228013 
 

         Kortfristiga skulder 
       Leverantörsskulder 
   

0 
 

4005 
 Övriga kortfristiga skulder 

  
0 

 
2048 

 Upplupna kostnader och  
           förutbetalda intäkter 4 

 
7845 

 
6210 

 
         Summa skulder 

   
7845 

 
12263 

 
         SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
283853 

 
240276 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
  för Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt 

    Org.nr: 802406-0199 
       

         
         Allmänna redovisningsprinciper 

     Föreningen följer årsredovisningslagen sam Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 

         Not 1. 
   

2010 
 

2009 
  

         Bidrag RH 
   

1200 
 

5600 
  Bidrag Fmhund 

  
16000 

 
32000 

  Bidrag SFR, distrikt 
  

0 
 

7100 
  Avgifter lokala klubbar 

 
132330 

 
124950 

  Övriga intäkter 
  

46362 
 

99000 
  Summa 

   
195892 

 
268650 

  
         Not 2. 

        
         Arvoden inkl. arbetsgivaravgifter och skattefri milersättning. 

   
         Not 3. 

        
         Förutbetalda SMkostnader 

 
13162 

 
0 

  Förutbetald Skyddskonferens 
 

1600 
 

0 
  Summa 

   
14762 

    
         Not 4. 

        Förutbetald räddningskurs 
 

5445 
 

0 
  Förutbetald HUSkurs (JG) 

 
2400 

 
0 

  Summa 
   

7845 
    

         
         Förslag till vinstdisposition 

      Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 91 273 kronor,  
balanseras i ny räkning. 
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----------------------- Distriktsmästare 2010 ------------------- 
Rapport:  Ingen 
Spår:  Ulrika Wall, DTBK 
Sök:  Ronny Flachsbinder, Tyresö BK 
Skydd:  Per Källberg, Solna-Sundbyberg BK 
Lydnad:  Ingen 
FM-hund/Bevakning:  Monica Ehn, DTBK 
Agility:  
   Large,  Maria Pettersson, Solna-Sundbyberg BK 
   Medium,  Annika Nilsson, Mälarö BK 
   Small,  Eva Marie Wergård, SBK Stockholmsavd 
   Rallylydnad: Kent Wennersten, Österåkers BK  

 

----------------------------------------- Slutord ----------------------------------------- 
 
Distriktsstyrelsen tackar alla medarbetare i distriktets sektorer och alla aktiva i 
distriktets klubbar för det gångna årets engagemang och arbete. Tack vare er har vi 
en väl fungerande verksamhet i distriktet. 
 
 
 
  
Lennart Larsson Malou Wallén Inger Larsson 
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
Lotta Berntson  Lorentz Ogebjer Maud Steinrud 
Kassör Ledamot Ledamot 
 
 
 
   
Lennart Lindberg Lars Magnusson Lotta Ahlberg-Wennersten 
Ledamot  Suppleant Suppleant 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avlämnats den                   2011 
 
 
 
 
Olle Bernhardtz   Lars Broberg 
Förtroendevald   Förtroendevald 
revisor   revisor 
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