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Stockolmsdistriktets organisation 

SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2014 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Lennart Larsson 
Vice ordförande: Ragnar Bergståhl 
Sekreterare: Ann Carlson 
Kassör: Inga Dann 
Ledamot: Lars Magnuson 
 Anita Weinius 
 Annette Ståhl  
Suppleant: Helen Nylander 
 Anne-Christine Stareborn 

 
  
Revisor: Lars Broberg 
 Olle Bernhardtz 
Revisorsuppleant: Birgitta Ålund 
 Lennart Lindberg 
  
Valberedning: Pernilla Lindahl sammankallande 
 Mats Johansson 
 Lottie Gerdlind 
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Verksamhetsberättelse 

Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp. 
verksamhetsberättelse. 
 
Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet, per sista december 2014 var, 4872 medlemmar, vilket 
motsvarar en ökning med 62 personer (+1 %). 
 
Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten samt kontinuerlig kontakt 
avseende löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets hemsida. 
 
Styrelsens sammansättning 
Ledamot Annette Ståhl har under året inte deltagit på styrelsemötena och Helen Nylander har gått 
upp som ledamot. 
 
Medlemsmöten: Under året har tre medlemsmöten genomförts (vårmöte, höstmöte och 
årsmöte).  
 
Distriktet har varit representerat vid: 
SBKs kongress: Ann Carlson, Anne-Christine Stareborn samt Lars Magnuson. 
 
Organisationskonferens: Lennart Larsson. 
 
 
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till styrelseprotokollen 
som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att nämnas under 2014 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.  
 
 
Distriktskansliet: 
Under 2014 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 uppdateras löpande. 
 
Hemsidan har kompletterats med utdrag ur SBK-info och länk till originaldokumentet.  
SBK-info innehåller nyheter och information från SBKs kansli.  
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Distriktets mål och utfall 

Införa målstyrning i distriktet  
 
Mål: Målstyrning infört i samtliga av distriktets13 klubbar 
Utfall: Målstyrning är infört i fem av distriktets klubbar  

 
Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete 
 
Mål: 250 personer som deltar i distriktets aktiviteter 
Utfall: 281 personer har deltagit i distriktets aktiviteter 
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Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna 
 
Mål: 21 aktiviteter som mål i distriktets regi. 
Utfall: 23 aktiviteter har hållits i distriktets regi. 
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Medlemsantalet i distriktet 

 
2013: 4810 
2014: 4872 
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Distriktsmästare 

 
Rapport:  Ingen 
Spår:   Britt Ehrnsten, Värmdö BK 
Sök:  Ingen 
Skydd:  Thomas Taube, Danderyd-Täby BK 
IPO  Ingen 
Lydnad:  Anne Spännare, Lidingö BK 
 
Patrullhund/Bevakning: Therese Lord, Värmdö BK 
 
Rallylydnad: Catherine Anderson, Österåkers BK 
 
Agility: Small, Annika Nilsson med Norrhagens carefree Jolie från Mälarö BK 

Medium, Katarina Nywall med Xitamiz Pixie från Nacka Bk 
Large, Malin Tångring med Gemdales Älvlika Älinora från Österåkers BK 
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Sektorerna 

Agility 
Sammankallande: vakant  
Sektorn har: 
 
– genomfört ett DM  
 
 
 
 

HUS 
Sammankallande: Cilla Thorén  
Sektorn har bestått av Cilla Thorén, Lotta A Wennersten och Lottie Gerdlind. 
Sektorn har: 
 
– KUL möte 14/4 på Nacka BK, 9 deltagare, 5 klubbar representerade 
 
– Skickat ut instruktörsbevis till inrapporterat klara instruktörer 
 
– Skickat underlag till styrelsen för beslut och agerande på skrivelser till sektorn där vi velat att 
styrelsen besvarar dessa. 
 
– Besvarat alla inkomna mail 
 
– Information om utbildningar och instruktörsutvecklingar utsända via mail till HUS och hemsida. 
 
– Skickat ut inbjudan till Lärarmöte, KUL, Idébytardag, ALU, Tävlingsinstruktör, Clinic samt 
påminnelser om aktiviteter inom sektorns ansvar. 
 
– Deltagit på centrala HUS konferensen med en representant. 
 
– Deltagit på årsmöte och vårmöte med representanter. 
 
– Skickat förfrågan till våra lokalklubbar för att få nyttja deras lokaler vid våra aktiviteter  
Bokat lokaler 
 
– Hanterat anmälningar till clinic för såväl instruktörer från Stockholms-, Upplands- och Sörmlands 
distrikt.  
 
– Dessutom upprättat deltagarlistor för betalningar, matönskemål och rapporter 
till Studiefrämjandet samt haft kontinuerlig kontakt med distriktets kassör. 
 
– genomfört en instruktörsutbildning, grundmodul  
 
– genomfört 5 st. D-hus möten 
 
– genomfört 7 st. telefonmöten 
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PR/Info 
Sammankallande: Anne-Christine Stareborn 

Sektorn har: 
 
– löpande uppdaterat webbsidan, som är distriktets främsta kommunikationsverktyg. 
 
– vår huvudmålgrupp är samtliga medlemmar på distriktets lokalklubbar, vilket innebär att 
målgruppen är konstant. Det finns också innehåll som är anpassat för hundägare, med info om 
brukshundklubbarnas verksamhet. 
 

 

 

Rallylydnad 
Sammankallande: Lottie Gerdlind 
 
Sektorn har bestått av Lottie Gerdlind och Katarina Nyman 
 
Sektorn har: 
 
– genomfört ett sektormöte där 3 klubbar var representerade.  
 
– genomfört 2 skrivare utbildningar och 1 sekreterare utbildning inom distriktet. 
 
– genomfört ett DM i rallylydnad på Mälarö BK 
 
– deltagit på central domarkonferens under mars månad där i stort sett hela landets domare var 
representerade. 

 
 
 

Rasutveckling 
Sammankallande: C-G Hultin  
 
Sektorn har bestått av CG Hultin, Maria Munkner-Comstedt och Maria Enryd.  
 
Sektorn har: 
 
– Hållit fem interna telefonmöten 
 
– Skrivelser till SBK angående digitalinrapportering, mentalutbildningsmaterial, utformning av 
funktionärslistor, utbildning av funktionärer, kommunikationsfrågor. 
 
– Deltagit i RAS/RUS konferensen 8-9/11. 
 
– varit lokalklubbarnas stöd i rasutvecklingsfrågor, regelverk, banuppbyggnad och 
inrapporteringshjälp. 
 
– gjort löpande uppdateringar av funktionärslistor under året. 
– Löpande uppdatering av hemsidan under hösten 
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TÄS 
Sammankallande: Lotta Wiklander  

 
Sektorn har bestått av Lotta Wiklander, Lotta Berntsson Waxholms BK, Linda Frisk Danderyd Täby 
BK, Silvana Ahleby Järfälla BK, Anna Ahlgren Mälarö BK och Gunilla Stare Nacka BK. 
 
 
Sektorn har: 
 
– Under 2014 har sektorn utökats till 6 deltagare från 5 olika lokalklubbar 
 
– genomfört en tävlingssekreterarutbildning 
 
– genomfört en konferens för lydnadsdomare och lydnadstävlingsledare.  
 
– deltagit på en central konferens med anledning av regelrevideringsarbetet 
 
– genomfört två möten med lokalklubbarna avseende den pågående regelrevideringen. 
 
– genomfört ett möte med alla klubbars TÄS-representanter för att samordna 2015 års tävlingar  
 
– verkat för att det anordnats tävlingar i alla samtliga discipliner 
 
– arbetsgruppen för NoM, inför Nordiska Mästerskapen i bruks 2015. har under året haft 
kontinuerliga möten och informerade på distriktets höstmöte om arbetet. 
  
– Genomfört en tävlingsledarutbildning för bruksgrenarna  
 
– infört två nya vandringspris i lydnad, Inspirationspokalen och Lydnadspokalen, det beslutades på 
distriktets höstmöte. 
 
– genomfört en uppvisning i olika bruksgrenar på Stockholmsmässan 13-14 december 2014 
 

 

Patrullhund 
Sammankallande: Kicki Johansson  
 
Sektorn har bestått av Kikki Johansson och Gunnar Bergman. 
 
Sektorn har: 
 
– har deltagit på centralt anordnade konferenser och informationsmöten 
 
– genomfört två kurser i distriktet 
 
– sektorn har haft en deltagare med på SM för Patrullhundar 
 
– genomfört ett DM för patrullhundar i samarbete med Uppland och Sörmlandsdistrikten 
 
– Deltagit på möten med Livgardesgruppen 
 
– genomfört fyra informationsmöten om patrullhund 
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Räddningshund 
Sammankallande: Hans-Erik Stierna  

 
Sektorn har bestått av Hans-Erik Stierna, Carina Engström och Annette Stierna  
 
Sektorn har: 
 
– genomfört en funktionskontroll under året. 
 
– genomfört viss samträning med ekipage från Upplandsdistriktet. 
 
– startat en sjöräddningshundkurs med åtta sjöräddningshundekipage 
 
– genomfört slutprov för två av kursekipagen med godkänt resultat.  
 
– genomfört träning i grupper varje vecka på olika områden, t ex kommunförråd, industritomter, i 
skogen etc. runt om i Storstockholm. 
 
– genomförts ett räddningshundförarmöte under året. 
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Styrelsens tack 

 
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 2014 för att distriktets verksamhet har fungerat. 

  
 
 
 
 

 _____________________________________   ___________________________________  
Lennart Larsson Ragnar Bergståhl 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
 
 

 _____________________________________   ___________________________________  
Ann Carlson Inga Dann 
Sekreterare Kassör  
 
 
 
 
 

 _____________________________________   ___________________________________  
Lars Magnuson Anita Weinius 
Ledamot Ledamot  
 
 
 
 
 

  
 _____________________________________   
Helen Nylander  
Ledamot 
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Bilaga 2 – Balansräkning och resultatrapport 

 
 
 
 
Org.	  Nr:	  802406-‐0199	  
	  
	  
BALANSRÄKNING	   Not	   2014	   2013	  
(Belopp	  i	  kronor)	  
	  
TILLGÅNGAR	  
	  

	   	   	  

	  Omsättningstillgångar	   	   	   	  
	  Kortfristiga	  fordringar	   	   	   	  
	  Kundfordringar	   	   -‐	   16	  190	  
	   	   	   	  
	  Summa	  omsättningstillgångar	   	   0	   16	  190	  
	   	   	   	  
	  Likvida	  medel	   	   399	  373	   297	  117	  
	   	   	   	  
	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	   	   399	  373	   313	  307	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  

	   	   	  

	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  Eget	  kapital	   	   	   	  
	  Balanserat	  kapital	   	   302	  484	   370	  063	  
	  Årets	  resultat	   	   68	  340	   -‐67	  578	  
	   	   	   	  
	  Summa	  eget	  kapital	   	   370	  824	   302	  485	  
	   	   	   	  
	  Skulder	   	   	   	  
	  Kortfristiga	  skulder	   	   	   	  
	  Övriga	  kortfristiga	  skulder	   	   12	  210	   879	  
	  Upplupna	  kostnader	   3	   16	  339	   9	  943	  
	   	   	   	  
	  Summa	  kortfristiga	  skulder	   	   28	  549	   10	  822	  
	   	   	   	  
	  SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   399	  373	   313	  307	  
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Org.	  Nr:	  802406-‐0199	  
	  
	  
	  
	  
	  RESULTATRÄKNING	   Not	   2014	   2013	  
	  (Belopp	  i	  kronor)	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  Intäkter	   	   	   	  
	  Omsättning	   1	   205	  242	   182	  890	  
	   	   	   	  
	  Summa	  intäkter	   	   205	  242	   182	  890	  
	   	   	   	  
	  Kostnader	   	   	   	  
	  Verksamhetskostnader	   	   -‐68	  637	   -‐165	  575	  
	  Övriga	  externa	  kostnader	   	   -‐23	  037	   -‐22	  840	  
	  Personalkostnader	   2	   -‐46	  033	   -‐65	  200	  
	   	   	   	  
	  Summa	  kostnader	   	   -‐137	  707	   -‐253	  615	  
	   	   	   	  
	  Verksamhetens	  resultat	   	   67	  535	   -‐70	  725	  
	   	   	   	  
	  Resultat	  från	  finansiella	  poster	   	   	   	  
	  Ränteintäkter	   	   962	   3	  147	  
	  Räntekostnader	   	   -‐157	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  
	   	   	   	  
	  Finansnetto	   	   805	   3	  147	  
	   	   	   	  
	  ÅRETS	  RESULTAT	   	   68	  340	   -‐67	  578	  
 


