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Närvarande lokalklubbar: Nacka BK, Solna-Sundbyberg BK, Vaxholms BK och Värmdö BK. 
 
Ej närvarande lokalklubb: Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Stockholm 
Södra BK, SBK Stockholmsavdelningen, Tyresö BK, Vällingby BK och Österåkers BK. 
 
Närvarande rasklubbar: Inga rasklubbar närvarade vid årsmötet. 
 
Närvarande styrelsen: Ann Carlsson, Solna-Sundbybergs BK och Lennart Larsson, SBK 
Stockholmsavdelningen och Åsa Nilsson, Vällingby BK. 
 
Närvarande revisorer: Ingen revisor närvarande vid årsmötet. 
 
Närvarande sektorer: RUS var den enda sektor närvarade vid årsmötet. 
 
Närvarande valberedning: Lars Broberg, SBK Stockholmsavdelningen. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson hälsade de närvarande varmt välkomna 
och förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängden 
Fyra av tretton lokalklubbar var representerade. Röstlängden fastställdes till 23 av 61 
röster. Antal deltagare på årsmötet var nio personer. 
 
§ 3. Val av mötesordförande 
Årsmötet valde Lars Magnuson, Nacka BK till mötesordförande. 
Lars Magnuson 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 Lotta Berntson Vaxholms BK och Robin Högberg Värmdö BK till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna 
Alla närvarande på årsmötet hade närvaro och yttranderätt. 
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§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Distriktsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett genom mejl 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. 
 
§ 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 tio lokalklubbar har infört målstyrning.   
-att när det gäller att ”öka engagemanget” i distriktets arbete och ”öka erfarenhetsutbytet 
mellan klubbarna” så har ej uppsatta mål infriats. Den främsta orsaken är pandemin som 
pågått under större delen av året, vilket lett till väsentligt färre aktiviteter och deltagare. 
-att distriktet har ökat antalet medlemmar under 2020 med 702 personer vilket motsvarar 
ca 13 %. Vilket vi tror är en följd av att klubbarna fortsatt kunna hålla många kurser samt 
ett ökat antal hundägare. 
Styrelseordföranden förtydligade beträffande ökningen att det ökade medlemsantalet i sig 
inte är något mål utan redovisas enbart som statistisk information. 

- Frågan om att upprätta funktionärslistor för RUS figuranter togs upp till diskussion. 
Sektorn lovade att lyfta frågan och att undersöka möjligheterna att upprätta en sådan 
lista. 

 
b. Balans- och resultaträkningen 
Kassören föredrog resultat- och balansräkningen. 
Till protokollet noterades bland annat: 
-att likvida medel uppgår per 31/12, 469 345 kronor. 
-att verksamhetsåret visar en vinst på 25 402 kronor.  

 
c. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs av mötesordförande Lars Magnusson, då ingen av 
revisorerna var på plats under årsmötet. 
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. 
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§ 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 445 237 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja Stockholmsdistriktets styrelse ansvarsfrihet för år 2020.  
 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål 
Stockholmsdistriktets ordförande, Lennart Larsson, redovisade de tre övergripande målen 
som distriktsstyrelsen har satt upp för 2021.  
 
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret 
Stockholmsdistriktets ordförande presenterade distriktsstyrelsens förslag till rambudget för 
2021 samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret.   
 
c. Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för ordinarie medlem sänks från 30 kronor till 25 
kronor per år från och med år 2022. 
 
d. Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi 

- Stockholmsdistriktets styrelse föreslog att öka antalet ordinarie ledamöter i 
distriktets styrelse. Förslaget är att utöka styrelsen till ordförande, vice ordförande, 
kassör och sekreterare, [tre] övriga ordinarie ledamöter samt [två] suppleanter. 

- Stockholmsdistriktets styrelse föreslog att inte ta ut någon avgift av klubbarna 
under 2021. 

 
§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
Årsmötet beslutade  

- att i enlighet med styrelsens förslag öka antalet ordinarie ledamöter i distriktets 
styrelse. Beslutet var enhälligt och ingen däremot. 

- att i enlighet med styrelsens förslag att inte ta ut någon avgift av klubbarna under 
2021. Beslutet var enhälligt och ingen däremot. 

- att i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för ordinarie medlem 
sänks från 30 kronor till 25 kronor per år från och med år 2022. Beslutet var 
enhälligt och ingen däremot. 
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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. 
 
§ 15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
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 vice ordförande (omval 2 år) 

Valberedningen föreslog omval av Anna Löfblad för en tid av två år 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anna Löfblad till vice ordförande för en tid av två 
år. 
 

c. Val av ledamöter (fyllnadsval 1 år) 
Valberedningen föreslog fyllnadsval av ledamoten Johanna Boström Stone. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Johanna Boström Stone till ledamot för en tid av 
ett år. 
 
Val av sekreterare (omval 2 år) 

d. Valberedningen föreslog omval av Ann Carlson för en tid av två år 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ann Carlson till sekreterare för en tid av två år. 
 

e. Val av suppleanter (fyllnadsval 1 år)  
Valberedningen föreslog nyval av Anna Ahlgren som suppleant för en tid av ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Anna Ahlgren till suppleant för en tid av ett år. 
 

f. Val av suppleanter (kvarstår 1 år)  
Ann Spännare kvarstår till 2022 
 

g. Val av kassör (kvarstår 1 år) 
Åsa Nilsson kvarstår till 2022 

 
Valberedningen föreslog att suppleanternas tjänstgöringsordning skall vara:  
1. Anne Spännare 
2. Anna Ahlgren 
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Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Under årsmötet upptäcktes ett fel i valordningen av suppleanter, tjänstgöringsåren stämmer 
inte. Eftersom ingen av suppleanterna var närvarande vid mötet så beslutades det att lösa 
problemet vid nästa årsmöte. 
 
§ 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  Inger Irenius  omval  1 år  
Ordinarie  Tomas Knuutila  omval  1 år  
 
Suppleant  Lennart Lindberg omval  1 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Inger Irenius och Tomas Knuutila till ordinarie revisorer för en 
tid av ett år samt Lennart Lindberg till revisorssuppleant för en tid av ett år.  
 
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 
Mats Johansson som sammankallande för en tid av ett år. 
Lars Broberg som ordinarie ledamot för en tid av två år. 
 
Robin Höglund anmälde sig till valberedning, men mötesordförande ansåg att det vore 
bättre med en person från en annan klubb. Det vore önskvärt med en bredare 
representation från fler klubbar, årsmötet höll med om att fler klubbar borde vara 
representerade i valberedningen. Mötesordförande informerade om vikten av att få in fler 
klubbar som är aktiva i distriktet. Ärendet skjuts fram till höstmötet. 
 
§ 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 

 
§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
- Utdelning av 2020 år vandringspriser kommer att slås ihop med 2021 och delas ut 2022. 

Orsaken är att det varit väldigt få tävlingar under perioden på grund av pandemin. 
- Styrelsen informerade om vikten av att klubbarna skall använda den officiella SBK 

loggan.  
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§ 21. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Lars Magnuson 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 
 
 
-----------------------------------  --------------------------------------- 
Lars Magnuson   Ann Carlson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare   Justerare 
 
  
-----------------------------------  -------------------------------------- 
Lotta Berntson   Robin Högberg 


