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Närvarande lokalklubbar: Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, 
Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, Vaxholm BK, Vällingby BK, Värmdö 
BK, Danderyd-Täby BK och Österåkers BK 
 
Ej närvarande lokalklubb: Järfälla BK. 
 
Närvarande rasklubbar: AFBV, Svenska Boxerklubben och Svenska Schäferhundklubben. 
 
Närvarande styrelsen: Lennart Larsson, Ann Carlsson, Jill Mellström, Anne-Christine 
Stareborn och Hanna Westerholm. 
 
Närvarande revisorer: Olle Bernhardtz och Lars Broberg. 
 
Närvarande sektorer: Lotta Wiklander, (TÄS), Annika Hamilton (HUS), Maria Comstedt 
(RUS), Anne-Christine Stareborn (PR-Info) och Sussie Hedlund (Patrullhund). 
 
Närvarande valberedning: Ragnar Bergståhl och Mats Johansson. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson hälsade de närvarande varmt välkomna 
och förklarade mötet för öppnat. 
  
§ 2. Fastställande av röstlängden 
Tolv av tretton lokalklubbar var representerade. Röstlängden fastställdes till 50 av 52 
röster. Antal deltagare på årsmötet var 35 personer. 
 
§ 3. Val av mötesordförande 
Årsmötet valde Olle Bernhardtz som mötesordförande. 
Olle Bernhardtz tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 
 
§ 4. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Distriktsstyrelsen har utsett Ann Carlson till protokollförare under årsmötet. 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet 
Årsmötet valde Christoffer Frances och Annika Hamilton till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna 
Årsmötet beslutade att rasklubbar har yttranderätt under årsmötet. 
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§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Distriktsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett genom mail samt på distriktets 
hemsida. 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8. Fastställande av dagordningen 
Föredrogs distriktsstyrelsens förslag till dagordning.  
Årsmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen men med tilläggen vid 
punkten Övriga frågor: 100-årsjubileet, nya dataskyddsförordningen (GDPR) samt utdelning 
av vandringspriser 2017. 
 
§ 9. Genomgång av: 
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 

och uppdrag från föregående årsmöte 
Mötesordföranden tillsammans med distriktsstyrelsens ordförande föredrog styrelsens 
verksamhetsberättelse. 
Till protokollet noterades bland annat; 
-att det framgår av verksamhetsberättelsen att sju lokalklubbar har infört målstyrning.  
Lidingö BK och Nacka BK anmälde vid mötet att även de har målstyrning varför korrekt 
siffra ska vara nio lokalklubbar som infört målstyrning. 
-att när det gäller att ”öka engagemanget” i distriktets arbete och ”öka erfarenhetsutbytet 
mellan klubbarna” så har ej uppsatta mål infriats. En av orsakerna är att sektorerna har haft 
färre aktiviteter och deltagare på sina sammankomster. 
-att årsmötet saknade i verksamhetsberättelsen text och information om Stockholms-
distriktets höstkonferens och deltagandet i Solvallas husdjurshelg samt 
-att distriktet har minskat i antalet medlemmar under 2017 med 71 personer vilket 
motsvarar ca 1,5 %. Minskningen ligger i paritet med resten av landet. Styrelseordföranden 
förtydligade, beträffande minskningen, att öka medlemsantalet i sig inte är något mål utan 
redovisas enbart som statistisk information. 
 
b. Balans- och resultaträkningen 
Styrelseordföranden föredrog resultat- och balansräkningen. 
Till protokollet noterades bland annat: 
-att likvida medel uppgår per 31/12 2017 till 324 883 kronor samt 
-att verksamheten visar en förlust på 21 966 kronor vilket förklaras bland annat av att några 
medlemsavgifter inte togs ut 2017. 
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c. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av revisor Lars Broberg. 
Till protokollet noterades bland annat att revisorerna tillstyrker att årsmötet: 
-fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
-disponerar samlade vinstmedel enligt förslag av styrelsen samt 
-beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt att 
disponera samlade vinstmedel enligt styrelsens förslag innebärande att 329 222 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja Stockholmsdistriktets styrelse ansvarsfrihet för år 2017.  
 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål 
Stockholmsdistriktets ordförande, Lennart Larsson, redovisade de tre övergripande målen, 
som distriktsstyrelsen har satt upp för 2018.  
 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret 
Stockholmsdistriktets ordförande presenterade distriktsstyrelsens förslag till rambudget för 
2018 samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.   
 
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår 
Distriktsstyrelsen föreslår oförändrad avgift för år, d v s 30 kronor per klubbmedlem 2019, 
som i år kommer att tas ut av klubbarna.  
 
d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi 
Andra ärenden som har konsekvenser för distriktets verksamhet och ekonomi fanns ej att 
presentera för årsmötet. 
 
§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda mål, att fastställa förelagd rambudget samt 
behålla oförändrad medlemsavgift för år 2019.  
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§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Distriktsstyrelsens ordförande presenterade kommande aktiviteter och åtgärder som 
kommer att genomföras i syfte att nå fastställda mål för distriktet. 
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
  
§ 15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Mats Johansson och Ragnar Bergståhl representerade valberedningen. 
Valberedningens förslag föredrogs 
(bilaga 1, Valberedningens förslag). 
 
a. Val av distriktsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslog omval av Lennart Larsson. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lennart Larsson till ordförande för en tid av ett år. 
 
b. Val av kassör (omval 2 år),  

Valberedningen föreslog omval av kassör Katarina Nyman för en tid av två år. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Katarina Nyman till kassör för en tid av två år. 
 
c. Val av ledamöter (omval 2 år) 

Valberedningen föreslog omval av ledamoten Jill Mellström för en tid av två år. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jill Mellström till ledamot för en tid av två år. 
 
d. Val av suppleanter (nyval 2 år)  

Valberedningen föreslog nyval av Anna Löfblad som suppleant för en tid av två år. 
Årsmötet beslutade att välja Anna Löfblad till suppleant för en tid av två år. 
 
Valberedningen föreslog att suppleanternas tjänstgöringsordning skall vara:  
1. Anna Löfblad   

2. Anne-Christine Stareborn 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett år:  
 
Ordinarie  Olle Bernhardtz omval  1 år  
Ordinarie  Lars Broberg  omval  1 år  
Suppleant  Ragnar Bergståhl omval 1 år  
Suppleant  Lennart Lindberg omval  1 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Olle Bernhardtz och Lars Broberg till ordinarie revisorer för en tid 
av ett år samt Ragnar Bergståhl och Lennart Lindberg till revisorssuppleanter för en tid av ett 
år. 
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§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 
Hanna Westerholm som sammankallande. Avser nyval och för en tid av ett år. 
Noterades till protokollet att nyval av ytterligare en ordinarie ledamot för en tid av två år 
hänskjuts till kommande medlemsmöte (vårmötet) och att ordinarie ledamoten Kristina 
Nilsson kvarstår ett år. 
 
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17 
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15–17, se Bilaga 2. 
 
§ 19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 13 
Förelåg inga förslag eller motioner. 
 
§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
SBK 100-årsfirande 
Den 30 maj 2018 fyller Svenska Brukshundklubbens 100 år. SBK har framfört önskemål att 
lokalklubbarna uppmärksammar och firar detta genom att t ex bjuda på tårta. Stockholms 
Södra BK önskade att SBK bidrar i så fall med någon form av ekonomisk hjälp till klubbarna. 
Lite mer engagemang och hjälp från SBK centralt önskades också. DTBK hade ett förslag om 
att utlysa en tårttävling på klubben som ett sätt att anskaffa tårtor på ett billigare sätt. 
 
Nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
Lars Magnusson från distriktsstyrelsen informerade om vad som är på gång och vad som 
bland annat lokalklubbarna skall tänka på när det gäller nya dataskyddsförordningen, 
GDPR. Eftersom SBK har gemensamt medlemsregister och tävlingssystem finns ett delat 
ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de 
personuppgifter som finns lagrade i dessa register. Ännu inte fastlagt vilka förändringar 
som kommer att krävas och hur det kommer att påverka klubbarna men det finns utförlig 
information om den nya lagen på SKK hemsida. 
 
Utdelning av 2017 år vandringspriser 
Lotta Wiklander delade ut Stockholmsdistriktets vandringspriser 2017 enligt nedan:  
Stockholmspokalen: Vällingby BK 
Appellpokalen: Tyresö BK 
Brukspokalen: Tyresö BK 
Lydnadspokalen: Tyresö BK 
Inspiration pokalen: Danderyd-Täby BK 
IPO-pokalen: Stockholms Södra BK 
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§ 21. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Olle Bernhardtz tackade de närvarande för visat intresse och lämnade 
över ordförandeklubban till distriktsordföranden Lennart Larsson. 
 
Distriktsordföranden Lennart Larsson tackade för förtroendet och förklarade därefter 
årsmötet för avslutat. 
 
 
 
 
Mötesordförande  Vid protokollet 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Olle Bernhardtz  Ann Carlson  
 
 
 
 
 
 
Justeras  Justeras 
 
  
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Christoffer Frances  Annika Hamilton  
 


