ÅRSMÖTESPROTOKOLL
PROTOKOLL FRÅN SBK STOCKHOLMSDISTRIKTETS ÅRSMÖTE
Tid: 11 mars 2009, kl. 19.00. Plats: Nacka Brukshundklubb.
Närvarande lokalklubbar: Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen,
Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Waxholms BK, Österåker BK.
Frånvarande lokalklubbar: Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Solna-Sundbyberg BK
Närvarande, styrelsen: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Inger Larsson, Malou Wallén,
Sanna Lagerman, Monica Kotander.
Närvarande, revisorer: Olle Bernhardtz, Lars Broberg.
Närvarande, sektorer: Tävling: Sylvia Axell, Hundägarutbildning: Cilla Thorén, Rasutveckling:
Lorenz Ogebjer, PR/Info: Gunilla Bergendal, Rallylydnad Maud Steinrud o. Lottie Gerdlind.
Närvarande rasklubbar: Briard, Dobermann, Belgiska Vallhundar, Collie.
Övriga: Peter Rimsby.
1. Mötets öppnande, utdelning av distriktsmästerskapspriser och distriktets
vandringspriser samt fastställande av röstlängd.
Distriktsordförande Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
(DM-priserna har utdelats i samband med DM.) Sylvia Axell delade ut distriktets
vandringspriser enligt nedan. Sylvia Axell påpekade att det var glädjande att fler klubbar
anmält sina resultat för vandringspriserna i år. Samtidigt som fler klubbar borde kunna delta.
Noterbart är att det är samma klubbar, som har erhållit priserna 2008 som 2007.
Utdelning av distriktets vandringspriser:
Stockholmspokalen 2008: Danderyd-Täby BK (totalt 4 klubbar rapporterat).
Appellpokalen 2008: Tyresö BK (totalt 7 klubbar rapporterat).
Doggy Cup pokalen 2008: Mälarö BK (totalt 4 klubbar rapporterat).
Röstlängd
Tio av tretton lokalklubbar i distriktet var representerade på årsmötet och röstlängden
fastställdes till 57 röster. Totalt deltog 31 röstberättigade klubbrepresentanter.
2. Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare – att jämte mötets ordförande
justera dagens protokoll.
Årsmötet utsåg Britta Hammarström, Mälarö BK, och Kent Axelsson, SSBK, till
protokolljusterare och rösträknare.
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3. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna, samt anmälan om styrelsens val
av sekreterare.
Årsmötet valde Peter Rimsby till mötesordförande. Styrelsen anmälde Gunilla Bergendal till
sekreterare. Peter Rimsby tackade för förtroendet och tog över ordförandeposten.
5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
6. Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Underskrifter saknades från tre
styrelseledamöter, varav två var på plats och skrev under verksamhetsberättelsen. Kassören
Carina Arvidsson, som har tagit del av handlingarna, var frånvarande på grund av sjukdom,
men tillställs dessa för underskrift snarast möjligt.
Verksamhetsplanen lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
Revisor Lars Broberg föredrog revisorernas berättelser.
Revisorerna anser att revisionen ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer
resultaträkning och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslag i verksamhetsberättelsen
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner.
Fråga från Mälarö BK om en äldre fordran, besvarades med att samma omdisposition som
förra året har gjorts även i år, d v s att posten övriga fordringar upptar kr 126 245, och posten
osäkra fordringar redovisas i kredit med samma belopp.
Stockholmsdistriktets ekonomi är fortfarande god med en bra kassahållning och ett
balanserat omslut på kr 121 070. Detta är kr 98 543 lägre än föregående år och i enlighet
med beslut på vårmötet 2008 om att disponera överskottet för gemensam utbildningskonferens för distriktets klubbar. Konferensen genomfördes den 15 november 2008.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade om ekonomiska
dispositioner enligt styrelsens förslag att överföra finansiella tillgångar i löpande räkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
10. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår, samt
inriktning av verksamhet och budget för nästkommande verksamhetsår.
Verksamhetsplan och budget gicks igenom och godkändes utan synpunkter.
11. Genomgång av motioner, angivna av lokalklubbar vilka styrelsen bedömt har
konsekvenser för verksamhet och ekonomi, samt styrelsens yttrande över dessa.
Inga motioner har inkommit.
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12. Styrelsens förslag till lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande
verksamhetsår.
Styrelsen föreslog oförändrad avgift, d.v.s. kr 30.
13. Fastställande av/beslut om:
a) Verksamhetsplan och budget för 2009 fastställdes.
b) Inriktning för kommande verksamhetsår och budgetprognos godkändes.
c) Klubbavgift för verksamhetsåret 2010 beslutades vara oförändrad. Totalt 30 kronor för A,
D, H och S medlemmar.
14. Val av
a) ordförande på ett år: Ragnar Bergståhl, ett år omval,
b) vice ordförande: Lennart Larsson, två år omval,
c) sekreterare: Inger Larsson, två år nyval,
d) kassör: Lennart Lindberg, ett år fyllnadsval,
e) ledamot: Lotta Berntson, två år nyval,
ledamot: (Malou Wallén, kvarstår),
ledamot: (Sanna Lagerman, kvarstår),
f) suppleant 1: Lars Magnuson, två år nyval,
suppleant 2: Lorentz Ogebjer, ett år fyllnadsval,
g) revisor: Olle Bernhardtz, ett år omval,
revisor: Lars Broberg, ett år omval,
revisorssuppleant: Monica Moberg-Falck, ett år omval,
revisorssuppleant: Birgitta Ålund, ett år omval,
h) valberedning: John Sjöstrand, sammankallande,
valberedning: Britta Hammarström,
valberedning: Cilla Thorén,
valberedning: Christoffer Frances, suppleant.
i) Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud jämte suppleanter till förbundets kongress.
15. Fråga om omedelbar justering av punkt 13 och 14.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13 och 14. Protokollsutdragen
signerades av mötesordförande och justerare.
16. Av lokalklubbarna angivna motioner som inte behandlats under punkt 11 och 13,
jämte styrelsens yttrande över dessa.
Inga motioner har inlämnats.
17. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller i övrigt upptagits på
dagordningen.
a) Arbetsgruppen Bygga Broar, som tillsattes på Framtidskonferensen, avlade slutrapport
genom Stefan Roos, SSBK och John Sjöstrand, Nacka BK. Arbetsgruppen har även bestått
av Lennart Lindberg, SSBK och Ann Magnuson, Nacka BK
Ett levande distrikt är ledorden för arbetet i gruppen. Ett samarbete över lokalklubbsgränserna är nödvändigt, där de olika sektorerna/verksamheterna kan ha utbyte av idéer,
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funktionärer, marker mm. Idén om en gemensam tidning kommer också från arbetsgruppen.
Förslag lämnades till Distriktsmötesdagar för samtliga sektorer med sektorledare från
samtliga klubbar. Möten som kan ske fyra gånger per år. Arbetsgruppens förslag på datum
och platser för de första mötena: TÄS Vällingby BK 25/3, Rally Nacka BK 25/3, HUS SSBK
30/3, PR/Info Distriktet 1/4, TJH Vämdö BK 1/4. Första informationen från sektorerna
kommer på vårmötet
b) Arbetsgruppen för gemensam tidning för Stockholmsdistriktet består av Gunilla Bergendal,
Stockholmsdistriktets PR/Info och Christoffer Frances, Lidingö BK. Christoffer Frances
presenterade en idéskiss till tidning. Mötet diskuterade innehåll. Gunilla Bergendal
informerade om att ett mer konkret förslag på upplägg, såväl innehåll, utseende som
ekonomi, kommer att presenteras på vårmötet den 22 april.
Övrigt från Framtidskonferensens förslag:
Ragnar Bergståhl informerade om att arbetet med planeringen av en ekonomicentral har
påbörjats.
18. Årsmötets avslutande.
Mötesordförande Peter Rimsby tackade för att ha fått leda ett trevligt årsmöte och
återlämnade ordförandeklubban till Ragnar Bergståhl.
Ragnar Bergståhl tackade för förnyat förtroende som distriktets ordförande och ser fram
emot ett nytt intressant verksamhetsår. Ett stort tack framfördes till lokalklubbarna för allt
arbete som har utförts under 2008. Ett särskilt tack till samtliga klubbar för alla positiva
reaktioner, som har kommit till distriktet efter Framtidskonferensen. Även alla sektorer,
revisorer och valberedning tackades för ett gediget arbete. Till årets valberedning önskade
ordförande lycka till med arbetet.
Därefter överlämnades blommor till:
Peter Rimsby, som tack för ordförandeskapet under årsmötet,
Gunilla Bergendal, som ställt sig till förfogande som sekreterare för mötet,
Monica Kotander, som tack för tiden som suppleant.
Carina Arvidsson, som inte var närvarande, tackades för sitt år som kassör.
Årsmötet avslutades.
Gunilla Bergendal
Sekreterare

Peter Rimsby
Mötesordförande

Britta Hammarström
Justerare

Kent Axelsson
Justerare

(Det undertecknade protokollet förvaras i original hos Studiefrämjandet.)
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