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SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande Ragnar Bergståhl 
Vice ordförande Lennart Larsson 
Kassör Lennart Lindberg 
Sekreterare Inger Larsson 
Ledamot Lotta Berntson 
Ledamot Malou Wallén 
Ledamot Sanna Lagerman 
Suppleant Lars Magnusson 
Suppleant Lorentz Ogebjer   
Revisor Lars Broberg 
Revisor Olle Bernhardtz 
Revisorsuppleant Monica Moberg-Falk 
Revisorsuppleant Birgitta Ålund 
Valberedning John Sjöstrand, sammankallande 
Britta Hammarström och Cilla Thorén 
Suppleant Christoffer Frances 
 
 
Sektorer: Sammansättningen i sektorer och arbetsgrupper redovisas i resp. 
verksamhetsberättelse. 
 
Medlemmar: Medlemsantalet i distriktet per sista december 2009.  
5000 medlemmar, vilket motsvarar en minskning med 219 personer (4 %). 
 
Styrelsemöten: Styrelsen har under året haft nio 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: Samtliga styrelseledamöter och Gunilla Bergendal 
Organisationskonferens: Lennart Larsson, Lennart Lindberg samt Ragnar Bergståhl 
såsom representant för FS utskott för organisation. 
 
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till 
styrelseprotokollen som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att 
nämnas under 2009 är följande: 
 
Strategiska frågor: 
Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och 
ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats.  
Arbete med målstyrning har fortsatt med SIMON - konferensen.  
Uppföljning av konferensen ”Konsten att bygga broar” är slutförd och redovisad. 
Resultatet var mycket positivt varför arbetet med målstyrning kommer att fortsätta 
under 2010 
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Distriktskansliet: 
Under 2009 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar med upprättande av 
funktionärslistor, utbildningsadministration m.m. Kansliet har också till vissa delar 
hanterat distriktets bokföring, skatter och arbetsgivaravgifter. 
Under året har distriktet bistått Nacka BK i ekonomiska frågor samt styrelsefrågor. 
Arbetet fortskrider. 
 
Bättre kommunikation: 
Styrelsen kan konstatera att klubbarna har blivit mycket bättre på att upprätthålla 
kontakten med distriktet och grannklubbarna.  
Genomförande av styrelseutbildningar har ökat förståelsen för sammanhanget i SBK. 
Informationsutbyte och samverkan med distriktets lokalklubbar är en förutsättning för 
att distriktsstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppgift och för att lokalklubbarna ska 
erhålla önskvärd information och service inom SBK´s verksamhetsområden. 
Distriktets hemsida är ett viktigt kommunikationsinstrument i arbetet att få ut snabb 
och relevant information.  
 
SIMON - konferens: 
Distriktet har arrangerat en konferens kring målstyrning enligt samma modell som 
används centralt av SBK med ett 30-tal deltagare. Konferensen kommer att följas 
upp och redovisas under 2010. Den kommer att ligga till grund för ett utbildnings-
paket som ska erbjudas till samtliga klubbar i landet. Huvudman för detta kommer att 
vara Studiefrämjandet.  
 
 
 

------------------------- Sektor: Hundägarutbildning ------------------------- 
Sektoransvarig: Cilla Thorén 

Sektorn har bestått av Cilla Thorén, Ewa Bergfast, Lottie Gerdlind och Lotta Ahlberg-
Wennersten 
 
- Sektorn har genomfört 2 st. KUL-träffar.  
- Sektorn har genomfört 6 st. sektormöte och ett antal telefon- och mail-kontakter. 
- Sektorn har representerats vid 1 D-HUS konferens. 
- Sektorn har haft ingående samarbete med studiefrämjandet för utbildning av nya   
   instruktörer samt övriga utbildningsfrågor. 
- Sektorn har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört 3 st. utvecklingskurser i     
   ledarskap i samband med instruktörsutbildningar. 
- Utformat checklista aför utbildningsansvariga för lokalklubbarna 
- Påbörjat inventering av distriktets lärarstab samt dess auktorisation. 
- Anordnat 3 st. Bygga Broar träffar med klubbarnas HUS ansvariga. 
 
Kurser 2009 
- 2st. Allmänlydnadsinstruktörskurser med 26 deltagare. En avslutas våren 2010 
- 1 st. SBK-instruktörskurs med 9 deltagare.  
- 3 st. symposium/utvecklingskurser för instruktörer och lärare (Runar Naess,  
   Kurt Blixt och Inki Sjösten)  
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------------------------------------- Sektor: Agility ------------------------------------ - 

Sektoransvarig: Yvonne Ahlin 
Sektorn har bestått av Yvonne Ahlin, Lennart Larsson, Brittis Andreasson och Maria 
Pettersson. 
 
Under året har följande aktiviteter genomförts: 
Den 14 februari genomfördes en agilityinstruktörskonferens i distriktet. Konferensen 
innehöll både fortbildning i form av en föreläsning av Eva Bertilsson och 
erfarenhetsutbyte mellan instruktörerna från olika klubbar. Konferensen var ett 
samarbete mellan Studiefrämjandet i Stockholms län, oss samt Östra Svealands 
Hundungdom. 
Ytterligare ett led i instruktörsfortbildningen var en föreläsning av Mija Jansson om 
torrhandling. Där fanns också möjlighet för instruktörer att samtala och 
erfarenhetsutbyta. 
 
Den 7-8 mars var det konferens för distriktsansvariga. Där var Stockholmsdistriktet 
representerad av bland annat Isabel Backman. 
En genomgång av vad som sades på Distriktskonferensen genomfördes den 8 april 
på Vällingby BK.  
En viktig fråga under 2009 har varit regelrevideringen för agility som ska ske 2012. 
Det fanns ett mycket stort intresse från klubbarna i distriktet att få vara delaktiga i 
detta arbete därför beslutades det att utrymme till delaktighet skulle ges. Varje klubb 
fick tid på sig till 20 maj att inkomma med tankar och förslag kring agilityreglerna. 
Dessa förslag sammanställdes av distriktets agilityansvariga Yvonne Ahlin och 
skickades ut till klubbarna den 25 maj.  
3 juni träffades agilityansvariga från distriktets klubbar för att gå igenom och ha 
synpunkter på vad som bör framföras i samband med regelrevideringen av 
agilityreglerna. Underlaget var den sammanställningen som var gjord av klubbarnas 
förslag. Därefter utarbetades ett förslag till remissvar byggt på klubbarnas åsikter. 
Detta avslutades med en regelkonferens den 28-29 november som Yvonne Ahlin och 
Maria Pettersson från Stockholmsdistriktet var med på.  
 
I övrig har Distriktsmästerskapet i Agility genomförts. 2009 var det Österåkers BK 
och Waxholms BK som arrangerade detta tillsammans. Platsen var Österåkers BK. 
 
 
------------------------------------- Sektor: Tävling ------------------------------------ 

Sektoransvarig: Sylvia Axell t.o.m. 2009-11-05 
Sektorn har bestått av Anna Ahlgren, Sylvia Axell, Catharina Dahlström och Jan-Ola 
Nyberg. T.o.m. 2009-11-05. Distriktsstyrelsen fr.o.m. 2009-11-06. 
 
D-TS har genomfört följande verksamhet: 
- Arrangerat möte med distriktets lokalklubbar angående 2010 års tävlingsprogram 
- Planerat och sammanställt 2010 års tävlingsprogram 
- Genomfört tävlingssekreterarutbildning, teoretiska delen, med 13 deltagare varav    
  samtliga är godkända för praktiskt prov 
- Möte med lokalklubbarna för behandling av regelremiss bruksprov och lydnadsprov 
- Uppdaterat funktionärslistor. 
- Fördelat domaruppdrag för 2009. 
- Utbildning domare 2 B 
- Teoretiskt och praktiskt aspirantprov domare 2 B 
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- Domarkonferens bruksprov. 
- Föreslagit domare till SM i bruks och lydnad. 
- Arrangerat DM i bruks och lydnad. 
 
 

-------------------------------- Sektor: Tjänstehund -------------------------------- 
Sektoransvarig: Kicki Johansson 

 
Försvarsmaktshundar:  Kicki Johansson,  
 
- Distriktet har under året haft två kurser varav en är avslutad och en kommer att    
  avslutas under våren. 
- Vi hade två deltagare med på SM för Försvarsmaktshundar. 
- Sektorn har haft tre protokollförda möten med klubbarnas tjh-ansvariga under året 
  Varav ett genomförts som dagkonferens.. 
- Sektorn har anordnat DM för FM-hundar med 10 deltagare. 
 
Räddningshundar: Hans-Erik Stierna, Carina Engström  
 
Stockholm har genomfört 1 st funktionskontroll under året och i december ett 
räddningshundförarmöte för ekipagen o Stockholm och Uppland. 
Räddningshundläger (Rädda Påsken) arrangerades under påskhelgen med 45 
deltagare från inte bara Sverige utan även från Danmark, Estland, Finland och Åland. 
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 den ovannämnda 
räddningshundkursen  mellan kurstillfällena, 1-2 gånger/vecka. 
Flera har deltagit i lagtävlingar och läger som arrangerats för räddningshundekipage. 
Länskontaktperson: 
Distriktsrepresentant Räddning: Hans-Erik Stierna 
Stf distriktsrepresentant Räddning: Carina Engström 
 
------------------------------ Sektor: Rasutveckling ------------------------------ 

Sektoransvarig: Ammie Hultin 
 

Sektorn har bestått av: Ammie Hultin, Maria Enryd och Lorentz Ogebjer.  
Under hösten har CG Hultin kommit in i sektorn som sekreterare. 
 
Tyvärr har inte alla mål som sattes upp för 2009 kunnat infrias. Sektorn har trots 
detta genomfört följande;  
 
Ett antal utbildningar för funktionärer till MH och MT planerades. Tyvärr blev det 
problem med bana att vara på samt ett läraravhopp vilket medförde att kursdatum 
var tvungna att flyttas. Det ledde i sin tur till att de som anmält sig till utbildning inte 
kunde gå på de nya datum som angavs. Sektorn har dock genomfört en M1 och M2 
utbildning med Gunnel Ferm som lärare.  
 
Anmälan och rapportering av MH, MT och eventuella utbildningar har glädjande nog 
blivit något bättre. Därmed inte sagt att det är bra! Två (2) av distriktets 13 
lokalklubbar har fram till dags datum anmält vilka prov som ska göras under 2010. 
Detta skulle varit sektorn tillhanda senast 15 juni 2009. Mycket anmärkningsvärt, 
eftersom samma provdagar måste rapporteras till SBK centralt för att bli godkända. 
Här efterlyser jag en uppryckning från sektoransvariga på klubbarna. 
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Sektorn har haft ett möte den 2 september 2009 på SBK Stockholmsavdelning. 
Inbjudna till mötet var sektoransvariga, ordförande och sekreterare. Vi hade bjudit in 
Pia Johansson som föreläsare och hon betonade också vikten av att ”göra rätt från 
början”. Vi talade i termer av ”Bygga broar” och då uppslutningen på mötet var bra 
fick vi gensvar för tankar och idéer.  
 
Sektorn har utökats med en sekreterare, CG Hultin. Han ska hjälpa till med rent 
administrativa sysslor, dvs sortera papper, stapla pärmar och sparka på 
sektoransvarig när deadlines närmar sig. 
 
En RUS-konferens har hållits i Sollentuna 4 – 5 april. Konferensen behandlade de 
förändringsarbete som pågår inom SBK vad gäller utvärdering av nya MT, 
förändringar i MH och även MHs värde vid avelsarbete. 
 
Flera klubbar har hört av sig och vill att vi försöker sätta en gemensam policy vad 
gäller uthyrning av banor för mentalprov. Trycket på våra klubbar kommer successivt 
att öka i och med förändringar i MH och då är det väl bra om vi är pålästa och 
beredda! 
 
Sektorn har påbörjat arbetet med att lägga ut mer information på hemsidan.  
Se verksamhetsplan för 2010. 
 
------------------------------ Sektor: PR/Info ------------------------------ 

Sektoransvarig: Gunilla Bergendahl 
 
WEBBSIDAN 
Sektorns arbete har under året varit koncentrerat till att vidareutveckla webbsidan. 
Denna har också uppdaterats med så aktuella informationer som möjligt. Under året 
har en del sidor förändrats, några har tillkommit och andra har tagits bort. 
Sammanlagt har distriktets webbsida sammanlagt 65 olika huvudflikar/rubriker och 
underrubriker. 
 
Google Analytics statistik. 
 
Det finns tillgång till en ganska sofistikerad besöksstatistik. Eftersom det är första 
helåret med denna statistik och nya webbsidan, kan vi inte göra en årsvis jämförelse. 
Exempel på statistik:  
 
Perioden 2009 01 01 – 2009 12 31 
 
Besökare totalt  13 555 
Helt unika besök    5 024 
Sidvisningar totalt  41 812 
Helt unika sidvisningar  32 081 
Genomsnittliga sidvisningar/besök    3.08 
Genomsnittlig tid på webbplats  00:02:50 
Återkommande besökare   8 545 = 63% 
Nya besökare   5 010 = 37% 
 
Förutom startsidan med ordförandes ord, är Aktuellt och Anslagstavlan de sidor som 
har högst besöksfrekvens. Det två senare används i hög utsträckning till att gå vidare 
till andra sidor, eftersom det ofta finns länkar till olika utförligare informationer. 
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ÖVRIG PR/INFO 
Enligt verksamhetsplanen för året skulle en trycksak framställas, som informerar om 
såväl distriktet som dess lokalklubbar. Denna trycksak är framflyttad till 
nästkommande år. Även den planerade träffen för webbansvariga och 
klubbtidningsredaktörer har flyttats fram till 2010. 
 
PR/Info-sektorn består endast av sektoransvarig, som även har varit adjungerad till 
Stockholmsdistriktets styrelsemöten. 

 
--------------------------------- AG Rallylydnad ------------------------------ 

Ansvarig: Maud Steinrud och Lottie Gerdlind. 
 
Under året har arbetet fortsatt med att få kontaktpersoner hos varje klubb i distriktet. 
12 av 13 klubbar har nu kontaktperson. 
 
Följande aktiviteter har genomförts under 2009: 
 
Nätverksträffar 
4 träffar med klubbarnas kontaktpersoner har genomförts i februari, augusti, oktober 
och november. Klubbarna har rapporterat läget för sin rallyverksamhet och diskuterat 
frågor som rör den fortsatta utvecklingen av sina verksamheter. 
Träffen i oktober ägnades åt att dokumentera åsikter om SBK:s förslag till regler, 
klasser och moment så att distriktets representanter kunde ta med sig åsikterna till 
rallylydnadskonferensen på Kydingeholm senare i oktober. 
Träffen i november ägnades åt att rapportera från rikskonferensen och att fånga upp 
önskemål inför 2010. 
 
Instruktörsträffar 
Rallyinstruktörerna inbjuds till träffar för egen träning och möjlighet till fortsatt 
utveckling. Under året har en instruktörsträff genomförts på Tyresö BK där 
instruktörerna fick bekanta sig med de Kanadensiska/Norska/Värmländska 
regelverken och dess moment. 
 
Prova På Aktivitet 
En Prova På aktivitet för distriktets allmänlydnadsinstruktörer och lärare genomfördes 
med 5 deltagare på Österåkers BK i maj. Denna aktivitet motsvarar också 
förkunskapskravet för att få gå instruktörsutbildningen.  
 
Instruktörsutbildning 
Under hösten genomfördes en rallyinstruktörsutbildning med 6 deltagare. Distriktet 
har nu totalt 15 rallylydnadsinstruktörer fördelade på 12 klubbar. 
 
Domarutbildning 
En domarutbildning var planerad till sommaren men blev inställd pga. för få 
anmälningar. 
 
Marknadsföringsaktiviteter 
I januari deltog vi på MyDog Göteborg under fyra dagar. Vi genomförde clinics i 
rallylydnad varje dag och tjänstgjorde övrig tid i SBK:s monter på mässan. 
 
I februari besökte vi Roslagens BK och hade en dags Prova På aktivitet för klubbens 
instruktörer. 
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 Org.nr: 802406-0199      
       

 BALANSRÄKNING Not 
2009-12-

31  2008-12-31  

       

 KR      
       
 TILLGÅNGAR      
       
 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         
       
 Kortfristiga fordringar      
 Kundfordringar  3 200  1 200  
 Interimsfordringar  12 000  0  
 Övriga fordringar 5 27 245  126 245  
 Osäkra fordringar 5 -27 245  -126 245  
 Skattefordran  0  889  
        
 Kassa o Bank  225 076  118 981  
       
 Summa omsättningstillgångar  240 276  121 070  
       
       
 SUMMA TILLGÅNGAR  240 276  121 070  
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 Org.nr: 802406-0199      
       

 BALANSRÄKNING NOT 2009-12-31  2008-12-31  
       
 SKULDER      
       
 Eget kapital      
 Eget kapital  184735  184735  
 Balanserat kapital  -71899  19895  
 Årets resultat  115177  -91794  
       
 Summa eget kapital  228013  112836  
       
       
 Avsättningar  0  0  
       
       
       
 Kortfristiga skulder      
 Leverantörsskulder  4005  8234  
 Övriga kortfristiga skulder  2048  0  
 Upplupna kostnader  6210  0  
 och förutbetalade intäkter      
       
 Summa skulder  12263  8234  
       
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  240276  121070  
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 Org.nr: 802406-0199     
      
      
 RESULTATRÄKNING Not 2009 2008  
   1 jan - 31 dec 1 jan - 31 dec  
 KR     
      
 Intäkter       
 Nettoomsättning   97 150   88 250    
 Bidrag mm 1 268 650   237 850    
 Summa intäkter  365 800   326 100    
      
 Kostnader     
 Verksamhetskostnader 2 120 631   284 736    
 Övriga externa kostnader 3 56 473   39 078    
 Personalkostnader 4 73 885   96 358    
      
      
 Summa kostnader  250 989   420 172    
      
 Verksamhetens resultat  114 811   -94 072    
      
 Resultat från finansiella poster       
 Finansnetto  366   2 278    
      
      
      
 ÅRETS RESULTAT  115 177   -91 794    
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
För Svenska Brukshundklubben Stockholmsdistriktet 
Org.nr: 8024060199 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Föreningen följer årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 
 
Not 1.                                    2009    2008 
 
Bidrag RH      5.600:-   31.750:- 
Bidrag Tjänstehund   32.000:-   30.125:- 
Bidrag SBK             0:-   21.225:- 
Bidrag SFR, distrikt            7.100:- 
Avgifter lokala klubbar 124.950:-                    126.750:- 
Övriga intäkter   99.000:-    28.000:- 
Summa  268.650:-  237.850:- 
 
Not 2. 
 
Kostnader för föreningens kärnverksamhet. Ca 67 kkr avser konferenser. 
 
Not 3. 
 
Kanslikostnader 
 
Not 4. 
 
Arvoden inkl arbetsgivaravgifter och skattefri milersättning. 
 
Not 5. 
 
Övriga fordringar, 126.245:-,  har legat som osäkra fordringar, men som en 
tillgångspost. I förra bokslutet har omklassificering skett så att posten övriga 
fordringar upptar 126.245:- medan posten osäkra fordringar är redovisad i kredit. 
Under året har 99.000:- betalats varav 12.000:- i januari 2010, vilket belopp är 
intäktsfört och ligger som interimsfordran per 20101231. 
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------------------------------ Distriktsmästare 2009 ------------------------------ 
 
Rapport:   Ingen 
Spår:   Ulrika Wall, DTBK 
Sök:   Ingen 
Skydd:   Vera Ladicorbic, SSBK 
Lydnad:   Anna Rosén, SBK Stockholmsavd. 
FM-hund/Bevakning:  Monica Ehn, DTBK 
Agility:  Large, Maria Takapuro, SBK Stockholmsavd. 
  Medium, Annika Nilsson, Mälarö BK 
  Small, Nina Berggren, SBK Stockholmsavd. 
 
 
 
----------------------------------------- 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 2009 för att distriktets 
verksamhet ska fungera. 
 
 
 
 
Ragnar Bergståhl Lennart Larsson Inger Larsson  
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
Lennart Lindberg Lotta Berntson Sanna Lagerman  
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Malou Wallén Lars Magnusson Lorentz Ogebjer 
 Ledamot  Suppleant  Suppleant 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olle Bernhardtz   Lars Broberg 
Förtroendevald revisor   Förtroendevald revisor 
 


