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SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2011 haft följande
sammansättning:
Ordförande Lennart Larsson
Vice ordförande Malou Wallén
Sekreterare Inger Larsson
Kassör Lotta Berntson
Ledamot Lars Magnusson
Ledamot Maud Steinrud
Ledamot Lennart Lindberg
Suppleant Lotta Ahlberg-Wennersten
Suppleant Christer Ljunggren
Revisor Lars Broberg
Revisor Olle Bernhardtz
Revisorsuppleant Monica Moberg-Falk
Revisorsuppleant Birgitta Ålund
Valberedning Ragnar Bergståhl , sammankallande
Cilla Thorén och Anne-Christine Stareborn Larsson
Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp.
verksamhetsberättelse.
Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet, per sista december 2011, var 4905 (4957)
medlemmar, vilket motsvarar en minskning med 52 personer (1,0 %).
Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft 11 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:
SBK’s kongress: Lennart Larsson, Lotta Berntson samt Lennart Lindberg.
Organisationskonferens: Lennart Larsson, Malou Wallén.
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till
styrelseprotokollen som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att nämnas
under 2011 är följande:
Strategiska frågor:
Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och
ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats.
Målstyrningen är införd och styrelsen och sektorerna har arbetat målstyrt från och med 1/1
2011.
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SM 2011:
Under året har arbetet med SM i Agility och Lydnad 2011, som genomfördes i Stockholm på
Polishögskolan i Sörentorp, varit i centrum för distriktets arbete.
Ett stort tack till alla funktionärer som gjorde genomförandet av tävlingen möjlig.
Distriktskansliet:
Under 2011 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar med upprättande av
funktionärslistor, utbildningsadministration m.m.
Bättre kommunikation:
Distriktets hemsida är ett viktigt kommunikationsinstrument i arbetet att få ut snabb och
relevant information.
Hemsidan har kompletterats med Distriktsinfo som skickas till klubbarna i distriktet.
Distriktsinfo innehåller nyheter och information från SBK's kansli.

Distriktets mål och utfall 2011:
Införa målstyrning i distriktet
Mål:
Utfall:

Införa målstyrning i Distriktsstyrelsen och sektorerna
Målstyrning är infört

Öka medlemsantalet i distriktet
Mål:
Utfall:

Öka antalet medlemmar med 1% (+50)
Minskning med 1% (-52)

Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete
Mål:
Utfall:

öka med 25 personer till 195 personer
ökat med 199 personer till 369 personer inkl SM

Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna
Mål:
Utfall:

öka med 8 aktiviteter till 25 aktiviteter (+45%)
ökat med 21 aktiviteter till 38 aktiviteter (+124%) inkl SM
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------------------------------ Distriktsmästare 2011 -----------------------------Rapport:
Spår:
Sök:
Skydd:
IPO
Lydnad:
FM-hund/Bevakning:
Agility:
Rallylydnad:

Tomas Franzon, SSBK
Ari Ruuska, Vällingby BK
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Gunnar Bergman , SoSu BK
Large, Kjell Pettersson, Österåkers BK
Medium, Matilda Eresjö, Österåkers BK
Small, Tina Eresjö, Österåkers BK
Ann-Cristin Friberg, Nacka BK

----------------------------------- Sektor: TÄS ----------------------------------------Sammankallande: Lotta Berntson
Målstyrd verksamhetsplan 2011
TÄS uppgift är att följa utveckling och förändring som påbjuds av FS. TÄS skall delegera,
samordna och stötta lokala klubbarna i distriktet. Detta skall ha som mål att främja tävlandet
och engagemanget ute på de lokala klubbarna.
Mål nr 1: Utbildning
2011 skall vi erbjuda 2 domare till auktorisation, 2 domare att uppgraderas till klass 1, 1
lydnadstävlingsledar- och 1 tävlingssekreterarutbildning.
Utfall:
En lydnadstävlingsledarutbildning har genomförts och resulterat i 7 nya L-tävlingsledare. En
kurs för A-tävlingsledare och A-figuranter har genomförts och resulterat i 1 A-TL samt 2 Afiguranter i distriktet.
Mål nr 2: Kompetenshöjning
2 domare får chans att uppgraderas till klass 1, 1 TL-konferens och en domarkonferens skall
planeras. Minst två deltagare vid centrala konferenser.
Dessa två mål överensstämmer med distriktets mål nr 2: att öka medlemsantalet.
Utfall:
En domarkonferens har hållits och två referensdomare har deltagit på central
referensdomarkonferens.
Mål nr 3: Möten
2011 anordna ett möte med alla klubbarnas TÄS-representanter
Utfall:
Möte med alla klubbars TÄS-representanter har genomförts där 2012 års tävlingsplan lades.
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Mål nr 4: Storlek på sektorn
2011 ska vi ha 7 deltagare i sektorn – vi är idag 6 st.
Utfall:
Två personer har lämnat sektorn och tre nya har tillkommit vilket gör att vi är 7 st.
Mål nr 5: Funktionärslista
2011 skall 5 klubbar inventera och rapportera vilka tävlingsfunktionärer de har för att kunna
lägga ut en aktuell lista på hemsidan.
Utfall:
Inga klubbar har genomfört en inventering.
Mål 3, 4 och 5 överensstämmer med distriktets mål nr 3: öka engagemanget från klubbarna i
distriktets arbete.
Mål nr 6: Samordna klubbar i grupper för erfarenhetsutbyte och samarbete
2011 ska anordnas ett möte med klubbarna för att främja kontakter som kan användas vid
tävlingar. Detta skall främja ett trevligt tävlande samt ”överlevnad” som tävlingsarrangör. En
referensgrupp som kan varande rådgivande till sektorn skall också planeras.
Mål nr 6 överensstämmer med distriktets mål nr 4: öka erfarenhetsutbyte mellan klubbarna.
Utfall:
Detta har inte genomförts.

Övriga aktiviteter 2011:
-

Domaruppdrag för årets tävlingar har fördelats
Sektorn har administrerat distriktets tävlingspokaler som delas ut på årsmötet.
Sektorn har varit representerad på DM-tävlingar för att dela ut vandringspris och
medaljer
Sektorn har administrerat auktorisationer för domare, tävlingsledare och sekreterare
Sektorn har nominerat domare till uppdrag på mästerskap som SM och NOM
Sektorn har i möjligaste mån sett till att det ordnats tävlingar i alla discipliner

----------------------------------- Sektor: PR/Info -------------------------------------Sammankallande: Gunilla Bergendal
PR/Infos verksamhet har två delar. Dels webbsidan, som är distriktets främsta
kommunikationsverktyg och dels övrig pr/infoverksamhet. Under 2011 har arbetet varit
fokuserat på att uppfylla sektorns ansvar för distriktets övergripande mål.
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WEBBSIDAN
Denna har etablerat sig på en stabil nivå inom målgruppen. Vår huvudmålgrupp är samtliga
funktionärer på distriktets lokalklubbar, vilket innebär att målgruppen är konstant. Idébanken
har utvecklats med ett flertal inspirationssidor. Det finns också innehåll som är anpassat för
hundägare, med info om brukshundklubbarnas verksamhet. Där finns också ett kåseri med
temat ”Lydiga hundar är lyckliga hundar”.
Google Analytics Statistiken visar en kraftig ökning av besökare, + 14,5 %. En del av
ökningen kan vara p.g.a. SM i lydnad och agility. Dessa har länkats vidare till särskild SMwebbsida.
Period
Besökare totalt
Helt unika besökare

2009
13 555
5 024

2010
13 810
5 467

2011
15 820
6 852

+ 14,5 %
+ 25,3 %

Fördelningen av trafiken på webben är följande:
• 30 % kommer direkt till vår adress
• 26 % är hänvisningstrafik från annan webbplats
• största delen ca 44 % är via sökmotorerna Google och Ask. 43,78 %
• Söktrafik 6 926 besök
• 26,04 % hänvisningstrafik 4 120 besök
• 30,18 % direkt trafik 4 774 besök
Sidor som ”Idébank – tips till och från klubbarna” har fått en hög uppmärksamhet liksom en
ökning av besöken på sidan ”Våra lokala brukshundklubbar”, som vänder sig till hundägare.
Detta tyder på att det finns behov av aktivitetsidéer för våra klubbar samt information till
hundägare.
Sökningarna på Google m.m. har huvudsakligen ordet ”brukshund” i olika kombinationer.
”Hundkurser” kommer på 5e plats.
PR/INFO ÖVRIGT
Distrikts-Info har distribuerats till klubbarna med fyra nummer under året.
Medlemsvärvningskampanj. Kampanjen med vykort till nya valpägare med budskapet; ”Jag
vill gå på kurs och bli en lydig hund!” från 2010, har upprepats både inför vår- och
höstterminen. Utskick har gått till 846 st (vårterminen) + 1157 st (höstterminen) nya
hundägare.
Reflexband På höstmötet delades snap wrap reflexband ut till klubbarna med texten ”Lydiga
hundar är lyckliga hundar. sbkdistr.se”.
Brevförslag Förslag till två olika brev, avsedda att användas av klubbarna för utskick via epost eller post. Ett brevförslag till tidigare kursdeltagare med uppmaning att anmäla till ny
kurs. Ett brevförslag till de valpägare, som fått vykort, med plats för information om den egna
klubben. Brevförslagen är publicerade på Idébanken.
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DISTRIKTETS MÅL 2 . Öka medlemsantalet.
MÅL 2, 2011: Genomföra två nya enheter eller idéer.
Utfall:
Generera aktiviteter Webbsidan. Utvecklat fliken, ”Idébank – aktivitetstips för och från
klubbarna” med tre nya flikar samt uppdatering av två tidigare flikar. Infört Hundägarsidor.
Aktiv PR/Info för att locka medlemmar. Vykortskampanj: Två utskick av sammanlagt 2003
vykort till nya hundägare. Riktat material. Förslag till brev avsedda för de som avslutat
valpkurs / fortsättningskurs. Förslag till brev avsedda för de som fått vykort. Allmänt PRmaterial Reflexer, snap wrap reflexband med texten ”Lydiga hundar är lyckliga hundar.
sbkdistr.se” utdelade på höstmötet. Hundägarsidor på webben. Info om lokalklubbarnas
verksamhet, avsedda för hundägare har tillkommit. Distrikts-Info, se mål 3.
DISTRIKTETS MÅL 3. Öka klubbarnas engagemang i distriktets arbete.
MÅL 3, 2011: Öka besöksfrekvensen på webbsidan från 13 810 besök med 2,5 % till 14 150
totala besök
Utfall:
Arbeta för ökad gemenskap inom distriktet Distrikts-Info har införts och skickats till
klubbarna fyra gånger under året. Webbsidans totala antal besök har ökat med 14,5 % till 15
820 besök.
Öka intresset för uppslutning i våra sektorer och på våra möten Planerade samarbete med
sektorledarna för att dessa ska utnyttja webben i högre utsträckning har inte förekommit.
Initierat aktiviteter för att göra distriktsmötena mer attraktiva genom intressanta
kringaktiviteter/föredrag mm. Årsmötet: Gunilla Bergendal framförde en ironisk sketch om
vilka förändrade förutsättningar som vi kan stå inför i framtiden. Christoffer Frances följde
upp med verklighetsscenarier. Höstmötet: Besök och information av Djurambulansen samt
föredrag av Staffan Thorman.
Föra en tätare dialog med klubbarna De ovanstående aktivitetsförslagen bidrar till en ökad
dialog med klubbarna.
DISTRIKTETS MÅL 4: Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna.
MÅL 4, 2011: Öka antalet rapporterande klubbar till webbsidan från fem till åtta av totalt 13
klubbar.
Utfall:
Sektorträffar med lokalklubbsrepresentanter Träffar med PR/infoansvariga på klubbarna
har inte förekommit. Målet är inte uppfyllt.
De åtgärder som har genomförts och arbetet med en kontinuerlig uppdatering av webbsidan
har gett ett mycket positivt gensvar från lokalklubbarna. Det har känts uppmuntrande och
varit en god lön för mödan.
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---------------------------------- Sektor: Rallylydnad ---------------------------------Sammankallande: Maud Steinrud
Distriktets mål nr 2 - Öka medlemsantalet i distriktet
Sektorns mål nr 1:
2011 ska minst 4 nya rallylydnadsinstruktörer Steg 1 utbildats
Utfall:
6 st nya Steg 1- instruktörer utbildades 2011 – målet är uppfyllt
Sektorns mål nr 2:
2011 ska minst 50% av distriktets redan utbildade rallylydnadsinstruktörer ha deltagit i
någon av vidareutbildningarna
Utfall:
Endast 3 instruktörer av 20 deltog i distriktets vidareutbildningar – målet är ej uppfyllt
Sektorns mål nr 3:
2011 ska minst 4 instruktörer/lärare i andra grenar deltagit i Prova På aktivitet
Utfall:
Målet utgår då förutsättningarna förändras pga officiella utbildningsplaner av
rallylydnadsinstruktörer
Distriktets mål nr 3 - Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete
Sektorns mål:
2011 ska 12 av 13 klubbar ha klubbrepresentant i sektorn
Utfall:
12 av 13 klubbar har klubbrepresentant i sektorn 2011 – målet är uppfyllt
Distriktets mål nr 4 - Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna
Sektorns mål:
2011 ska 1 klubb arrangerat sin första rallylydnadstävling
1 klubb arrangerade sin första rallytävling (Nacka BK med helt ny sektorsorganisation) –
målet är uppfyllt

Ingår i sektorn: Maud Steinrud, Lottie Gerdlind ÖBK, Sofia Angleby MBK, Carina Simak
JBK, Britta Lindquist LBK, Tina Hyytiäinen Sthlmsavd, Barbro Grundin So-Su BK, Afrienne
Sant´Orp SSBK, Lena Larson TBK, Eva Hedin Vällingby BK, Bosse Nilsson Värmdö BK,
Margaretha Holtman WBK, Veronika Räntfors NBK
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Följande aktiviteter har genomförts under 2011:
Nätverksträffar
2 välbesökta träffar (11 + 9 deltagare) 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 bland annat diskutera det officiella regelverket, tidsplanen för
examination av instruktörer, utbildningsplaner för instruktörer, examination av skrivare,
ansökningsförfarande för officiell tävling, innehåll i utvecklingsdagar för instruktörer 2012.
Instruktörsutveckling
Rallyinstruktörerna inbjuds till träffar för egen träning och möjlighet till fortsatt utveckling.
Under året har två instruktörsträffar planerats varav en har genomförts:
26 februari var en idébytardag planerad, den ställdes in pga för lågt deltagantal.
12 november genomfördes en ”Banbyggardag”, där instruktörerna fick utveckla sina
kunskaper i att bygga rallylydnadsbanor
Instruktörsutbildning
24-25 september + 29-30 oktober genomfördes en rallyinstruktörsutbildning med 6 deltagare.
Distriktet har nu totalt 26 rallylydnadsinstruktörer fördelade på 12 klubbar.
DM
7 maj genomfördes distriktets första mästerskap i rallylydnad, arrangör var Österåkers BK.
Mästerskapet var uppskattat och välbesökt.
Kvaltävlingarna i de olika klasserna genomfördes enligt följande:
9 april Avancerad klass och Mästarklass, arrangör Mälarö BK
16 april Nybörjarklass, arrangör Nacka BK
17 april Fortsättningsklass, arrangör Lidingö BK

------------------------------------- Sektor:Agility --------------------------------------Sammankallande: Vakant
Sektorn har saknat en sammankallande och därmed så har det inte varit någon aktivitet
förutom DM som hölls på Waxholm BK. I slutet av året så har Jessica Graetsch utsetts till ny
samankallande för sektorn.
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-------------------------------- Sektor:Tjänstehund ---------------------------------Sammankallande: Kicki Johansson
Patrullhund 2011
Sektorn har bestått av Kikki Johansson sammankallande och Git Timmerman.
Stockholmsdistriktet har under året haft fyra kurser varav tre är avslutade
och den fjärde kommer att avslutas under våren 2012.
Vi hade ingen deltagare med på SM för Försvarsmakthundar.
Vi har i samarbete med Sörmlands-och Upplandsdistrikten anordnat DM för FM-hundar.
Vi har haft 3 möten med klubbarnas tjh-ansvariga under året och ett möte med klubbarnas tjhinstruktörer och tjh-ansvariga.
Räddningshund 2011
Stockholm har genomfört 1 st funktionskontroll under året.
Stockholm har också genomfört två stycken Prova På-kurser och en förberedande sökkurs för
räddningshundintresserade.
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 räddningshundkursen som Stockholms
distrikt genomför mellan kurstillfällena, 1-2 gånger/vecka.
Flera har deltagit i lagtävlingar och läger som arrangerats för räddningshundekipage.
Den pågående räddningshundkursen har genomfört delprov 1 och delprov 2 och det totala
antalet kursekipage uppgår i skrivande stund till tio stycken.
Distriktsrepresentant Räddning:
Hans-Erik Stierna stf: Carina Engström

--------------------------------- Sektor:Rasutveckling ---------------------------------Sammankallande: Ammie Hultin
Sektorn har under 2011 bestått av Ammie Hultin, CG Hultin, samt Maria Enryd
Mål nr 1 : Erbjuda 2 funktionärsutbildningar för mentalprover
Utfall;
Sektorn har genomfört 2 utbildningar av funktionärer
16 godkända M1+ M2 (B-figuranter för MH och MT).
8 elever lämnade återbud av mest varierande orsaker. Endast en av dessa hade giltigt skäl
och fick kursavgiften återbetalad.
Tyvärr blev det inga A-figuranter utbildade i år då endast 3 intresserade anmälde sig.
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Mål nr 2 : Gemensamt med styrelsen utarbeta en ny prislista för dom olika
utbildningsnivåerna
Utfall;
Ny prislista för funktionärsutbildningar har gjorts där hänsyn tagits till aktuella kostnader för
utbildningsmaterial, lokal- och materialhyror mm.
Mål nr 3 : Hålla två informationsmöten med distriktets lokal- och rasklubbar.
Utfall;
Inga informationsmöten har genomförts under året bl a på grund av lågt deltagarintresse.
Sektorn har i stället via hemsida och informationsutskick uppdaterat såväl lokalklubbar som
rasklubbar.
Mål nr 4 : Hålla en testledarkonferens
Utfall;
Konferensen har inte genomförts utan en mer omfattande konferens kommer att hållas under
2012. Planering och intresseundersökning har påbörjats. Då det under året framkommit att det
är stora förändringar som berör fler funktionärer än bara testledare måste denna konferens
utökas och därmed omplaneras och ombudgeteras.
Mål nr 5 : Förbättra samarbetet mellan lokalklubbarnas RUS
Utfall;
Samarbetet mellan vissa lokalklubbar fungerar bra men det finns mer att förbättra.
Arrangerande rasklubbar välkomnas i detta samarbete.
Mål nr 6 : Kontinuerligt hålla funktionärslistor uppdaterade
Utfall;
Sektorn har löpande under året uppdaterat och sänt ut gällande funktionärslistor. Sektorn har
uppdaterat listor på hemsidan.
Mål nr 7 : Göra en undersökning och fördjupa diskussioner kring
utställningsverksamhet
Utfall;
Undersökning har gjorts och i dagsläget saknas intresse för denna verksamhet.
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-------------------------------- Sektor:Utbildning HUS -------------------------------Sammankallande: Cilla Thorén
Verksamhetsuppföljning av distriktets utbildningssektors mål för 2011.
Distriktets mål nr 2 – Öka medlemsantalet i distriktet:
D-HUS mål 1: 2011 skall sektorn erbjuda 8 platser för instruktörsutbildning. Detta mål har
uppfyllts då sektorn erbjudit 10 platser till ALU utbildning med uppstart mars 2011. Av
erbjudna platser har 9 fyllts.
D-HUS mål 2: 2011 ska 10 % av distriktets redan utbildade instruktörer deltagit i någon av
vidareutbildningarna. Detta mål är uppfyllt då sektorn genomfört en seminariehelg med Jan
Gyllensten där deltagarantalet var drygt 20 deltagare.
Distriktets mål nr 3 – Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete
D-HUS mål 1: 2011 ska 7 av 13 klubbar vara representerade på KUL-möten. Detta mål är i
inte uppfyllt. På KUL-mötet var endast 5 klubbar representerade.
D-HUS mål 2: 2011 ska 13 klubbar lämna in rapport över instruktörer/lärare för respektive
klubb. Detta mål är inte uppfyllt. Sektorn har på olika sätt arbetat med att försöka motivera
klubbarna att komma in med information till sektorn men misslyckats med detta.
D-HUS mål 3: Före 1/7-2011 ska en informationsfolder om distriktets
hundägarutbildningssektor arbetas fram och skickas ut till varje lokalklubb. Detta mål är
uppfyllt. Foldern är utskickad till samtliga HUS ansvariga per post och sektorn har också sett
till att foldern kommit till alla klubbars styrelser.
D-HUS mål 4: 2011 skall mini KUL-möten etableras. Detta mål är inte uppfyllt. Trots
information och motivation till HUS ansvariga fick sektorn inget gehör för detta.
Att öka intresset från klubbarna att delta, är något sektorn måste jobba på under 2012.
Distriktets mål nr 4 – Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna.
D-HUS mål 1: 2011 skall 5 av 13 klubbar delta på distriktets idé bytardag. Detta mål är
uppfyllt då sektorn genomförde en idé bytardag på Vällingby BK, i början av mars.
7 klubbar var representerade.
D-HUS mål 2: 2011 ska utskottet ha 2 representanter med på centrala C-HUS konferenser:
Detta mål är inte uppfyllt. Orsaken till detta är att sektorn beslöt att inte skicka någon
representant på konferensen, då sektorn ansåg att mötet inte tillförde något nytt.
Ingår i sektorn: Cilla Thorén, Lottie Gerdlind & Lotta A Wennersten
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Org. Nr: 802406-0199
RESULTATRÄKNING

Not

2011

2010

185 045
166 125

74 300
195 892

Summa intäkter

351 170

270 192

Kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-160 257
-26 785
-112 550

-97 349
-45 049
-81 449

-299 592

-223 847

Verksamhetens resultat

51 578

46 345

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

7 828

1 650

KR
Intäkter
Nettoomsättning
Bidrag m.m.

Summa kostnader

1

2

Bokslutsdispositioner
Avsättning till konferensfond

-40 000

ÅRETS RESULTAT

19 406

47 995
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Org. Nr: 802406-0199

BALANSRÄKNING

Not

2011-12-31

2010-12-31

3 000

-

-

14 762
1 935

3 000

16 697

Kassa & Bank

470 001

267 156

SUMMA TILLGÅNGAR

473 001

283 853

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

276 008
19 406

228 013
47 995

Summa eget kapital

295 414

276 008

Avsättningar
Avsättning till konferensfond

40 000

-

Summa avsättningar

40 000

-

5 426
3 755
124 589

-

3 817

7 845

Summa kortfristiga skulder

137 587

7 845

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

473 001

283 853

KRONOR

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Övriga fordringar

3

Summa kortfristiga fordringar

SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
SMöverskott
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

4
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Org. Nr: 802406-0199

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Föreningen följer Bokföringsnämndens allmänna råd.
Not 1.
Bidrag m m
Bidrag RH
Bidrag Fmhund
Bidrag SFR, distrikt
Avgifter lokala klubbar
Övriga intäkter
Summa

2011
14 100
17 000
3 100
131 900
25
166 125

2010
1 200
16 000
132 330
46 362
195 892

Not 2.
Personalkostnader
I beloppet, 112 550 kronor, ingår arvoden, arbetsgivaravgifter och skattefri milersättning.

Not 3.

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Förutbetalda SMkostnader
Förutbetald Skyddskonferens
Summa

2011

2010

0

13 162
1 600
14 762

Not 4.

2011

2010

3 817
3 817

5 445
2 400
7 845

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter, räddningskurs
Förutbetalda intäkter, HUS-kurs (JG)
Upplupna personalkostnader
Summa

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 295 414 kronor,
balanseras i ny räkning.

Sid 15

----------------------------------------- Slutord ------------------------------------------Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla de klubbar och personer som på ett eller annat
sätt ställt upp med tid och kraft under 2011 för att distriktets verksamhet ska fungera.

Lennart Larsson
Ordförande

Malou Wallén
Vice ordförande

Inger Larsson
Sekreterare

Lotta Berntson
Kassör

Lars Magnusson
Ledamot

Maud Steinrud
Ledamot

Lennart Lindberg
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26/01 2012

Olle Bernhardtz
Förtroendevald revisor

Lars Broberg
Förtroendevald revisor
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