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Å R S M Ö T E S P R O T O K O L L 
 
 

PROTOKOLL FRÅN SBK STOCKHOLMSDISTRIKTETS ÅRSMÖTE  
Tid: 12 mars 2008  
Plats: Stockholms Södra Brukshundklubb.  
 
Närvarande lokalklubbar: Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK 
Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbyberg BK, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Vällingby 
BK, Värmdö BK, Österåker BK. 
Frånvarande lokalklubbar: Lidingö BK, Waxholm BK. 
Styrelsen: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Inger Larsson, Malou Wallén 
Sektorer: Tävling: Sylvia Axell, Tj-hund Räddning: Monica Söderholm. 
Närvarande rasklubbar: Belgisk Vallhund, Boxer, Collie, Riesenschnautzer. 
Övriga: Staffan Thorman, Peter Bjurström, Sanna Lagerman, Monica Kotander, Carina 
Arvidsson. Gunilla Bergendal 
 
 
1. Mötets öppnande, utdelning av distriktsmästerskapspriser och distriktets 
vandringspriser samt fastställande av röstlängd. 
Distriktsordförande Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Sylvia Axell informerade om att DM-priser inte kommer att utdelas, eftersom statuterna har 
ändrats, så att de delas ut på respektive DM-dag. Inga DM-pristagare var närvarande. Sylvia 
informerade om att Willy Lindell, Mälarö BK, erövrat DM i spår för fjärde gången och behåller 
därmed prispokalen samt fått en inteckning i ny prispokal. 
 
Utdelning av distriktets övriga vandringspriser: 
Stockholmspokalen 2007: Danderyd-Täby BK 
Appellpokalen 2007: Tyresö BK 
Doggy Cup pokalen 2007: Mälarö BK. 
 
Röstlängd 
Elva av tretton lokalklubbar i distriktet var representerade på årsmötet och röstlängden 
fastställdes till 63 röster. Totalt deltog 33 klubbrepresentanter. 
 
 
2. Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare  - att jämte mötets ordförande 
justera dagens protokoll. 
Årsmötet utsåg Jens Landin, SSBK, och Claes Magnusson, Danderyd-Täby BK, till 
protokolljusterare och rösträknare. 
 
 
3. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst. 
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
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4. Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna, samt anmälan om styrelsens val 
av sekreterare. 
Årsmötet valde Staffan Thorman till mötesordförande. Styrelsen anmälde Gunilla Bergendal 
till sekreterare. Staffan Thorman 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. 
 
 
7. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret. 
Revisor Olle Bernhardtz föredrog revisorernas berättelser. Två revisionsberättelser finns 
upprättade. En berättelse för perioden 1 januari – 24 april 2007 på anmodan av avgående 
kassör och en berättelse för perioden 25 april – 31 december 2007.  
 I den senare berättelsen rekommenderar revisorerna styrelsen att protokollföra alla 
händelser som påverkar verksamheten. Protokollen ska utformas så att lokalklubbarna kan 
följa med i aktiviteter som genomförs och i de beslut som tas.  
 Ragnar Bergståhl informerade om att styrelsen tar allvarligt på rekommendationen och 
ska följa denna. Samtidigt påpekade Ragnar Bergståhl att det är önskvärt att revisorerna 
informerar om sina synpunkter under löpande period och inte i slutrevisionen. 
 Revisorerna anser att revisionen ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer 
resultaträkning och balansräkning för klubben, disponerar vinsten enligt förslaget i 
verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 
 
 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska 
dispositioner. 
Peter Bjurström, Studiefrämjandet Stockholms län, ekonomikonsult, har anlitats för bokslut 
då distriktets kassörspost varit vakant. Peter Bjurström informerade om att följande 
omdispositioner har skett.  
 Övriga fordringar (från tidigare år) på kr 126 245 har föregående år legat som osäkra 
fordringar, men som tillgångspost. I detta bokslut har omklassificering skett så att posten 
övriga fordringar upptar kr 126 245, medan posten osäkra fordringar är redovisad i kredit 
vilket har påverkat årets resultat med samma belopp, kr 126 245. Därmed har årets resultat 
blivit negativt. 
 Stockholmsdistriktets ekonomi är god med en bra kassahållning och ett balanserat 
omslut på kr 219 613. Med en soliditet på 93 % och kassalikviditet över 136, ger detta 
sammantaget distriktet en långsiktigt god betalningsförmåga. 
 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade om ekonomiska 
dispositioner enligt styrelsens förslag. 
 
 
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. 
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Ragnar Bergståhl informerade om att SBK står inför en förändring som påverkar 
verksamheten även nerbruten på distrikts- och lokal nivå.  
 Beslutet att arbeta med målstyrning istället för sektorisering är taget centralt. Det är en 
lång process som påbörjas under verksamhetsåret. SBK Stockholmsdistriktet avser att ligga 
steget före och satsar på att vara väl insatta i arbetsmetoderna och kunna backa upp 
lokalklubbarna. Medel har därför avsatts till utbildning och utbildningsträffar. Till vårmötet den 
23 april kommer förslag till hur verksamhetens överskott ska användas till förmån för 
lokalklubbarnas verksamhet.  
 Samarbetet med Hundungdom ska också utökas, varför medel avsatts för en 
ungdomssatsning med bl. a. ett ungdomsläger. 
 
Stefan Roos, SSBK, bad om en förklaring av vad målstyrningen innebär. Tomas Knuutila, 
förklarade att det kan beskrivas som att vända på tankesättet. Det är en metod som kommer 
att kräva en jätteprocess att få ut i organisationen. Varje enskild klubb avgör själv hur 
målstyrningen ska anpassas till den egna verksamheten. Efter Vision 2010 har 
Förbundsstyrelsen utvecklat en arbetsriktlinje, modell SIMON. SIMON står för Syfte, 
Inriktning, Medel, Organisation, Nytta. Staffan Thorman betonade vikten av att vara beredda 
på att gå in i en modern styrning som ger en annan struktur och större flexibilitet.  
 
Prognosen för år 2009 går i princip jämnt ut, eftersom verksamhetsåret påverkas av de 
direktiv som kommer från centralt håll. 
 
Stefan Roos, SSBK, föreslog att nästa års budget kompletteras med utfall. 
 
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. 
 
 
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 2008 fastställdes. 
b) Inriktning för kommande verksamhetsår och budgetprognos godkändes. 
c) Klubbavgift för verksamhetsåret 2009 beslutades vara oförändrad. Totalt 30 kronor för A, 
D, H och S medlemmar. 
 
14. Val av 
a) ordförande på ett år: Ragnar Bergståhl, omval, 
b) vice ordförande: (Lennart Larsson, kvarstår), 
c) sekreterare: (Lennart Lindberg, kvarstår), 
d) kassör: Carina Arvidsson, två år, nyval, 
e) ledamot: Malou Wallén, två år, nyval, 
 ledamot: Sanna Lagerman, ett år, fyllnadsval,  
 ledamot: Inger Larsson (kvarstår), 
f) suppleant: Matti Fagerström, två år, nyval, 
 suppleant: Monica Kotander, ett år, fyllnadsval, 
g) revisor: Olle Bernhardtz, ett år, omval, 
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 revisor: Lars Broberg, ett år, nyval, 
 revisorssuppleant: Monica Moberg-Falk, ett år, nyval, 
 revisorssuppleant: Birgitta Ålund, ett år, nyval, 
h) valberedning: Gudrun Berger, sammankallande, 
 valberedning: Ann Carlsson, 
 valberedning: John Sjöstrand, 
 valberedning: Claes Magnusson, suppleant. 
 
 
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. 
Inga motioner har inlämnats. 
 
 
18. Årsmötets avslutande. 
Mötesordförande Staffan Thorman tackade för 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 spännande verksamhetsår. Ett stort tack till lokalklubbarna för allt arbete som 
har utförts under 2007 och särskilt tack för de väl genomförda Nordiska Mästerskapen.  
 
Därefter överlämnades blommor till:  
Staffan Thorman, som tack för ordförandeskapet under årsmötet. 
Jens Landin, som tack för tiden som webbmaster. 
Peter Bjurström, som tack för ekonomisk konsultation. 
Gunilla Bergendal, som med kort varsel ställt upp som sekreterare för mötet samt åtagit sig 
PR/Infosektorn. 
 
Årsmötet avslutades. 
 
 
Gunilla Bergendal  Staffan Thorman 
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
 
Jens Landin   Claes Magnusson 
Justerare   Justerare 
 
 
 
 
(Det undertecknade protokollet förvaras i original hos Studiefrämjandet.) 


