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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

FRÅN SBKS STOCKHOLMSDISTRIKTS ÅRSMÖTE. 

Tid: 16 mars 2011, klockan 19.00.  Plats: Vällingby BK. 
 

Närvarande lokalklubbar: Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka 
BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbyberg BK, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, 
Waxholms BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Österåker BK. (Samtliga) 
 
Närvarande rasklubbar: AfBV, Sv. Bouvier des Flandres klubben, Sv. Briardklubben, Sv. 
Collieklubben, Sv. Kelpie Klubben, Vit herdehundklubb. 
 
Närvarande styrelse: Lennart Larsson, Inger Larsson, Lennart Lindberg, 
Malou Wallén, Lotta Berntson, Lars Magnuson. 
(Meddelat förhinder: Maud Steinrud, Lotta Wennersten-Ahlberg, Lorenz Ogebjer) 
Närvarande revisorer: Olle Bernhardtz, Lars Broberg. 
Närvarande sektorer: HUS: Cilla Thorén, Lottie Gerdlind, PR/Info: Gunilla Bergendal, RUS: 
Ammie Hultin, TÄS: Lotta Berntson, 
Närvarande kansli: Ragnar Bergståhl 
 
Närvarande valberedning: Ragnar Bergståhl, Cilla Thorén, föredragande. 
Närvarande gäster: C.G. Hultin, Maria Enryd, Tina Rosendahl, Emma Särnstad. 
 
Mötets öppnande: 
Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och önskade alla 
välkomna.  
 
1. Fastställande av röstlängden. 
Tretton lokalklubbar (samtliga) var representerade med 26 röstberättigade medlemmar. 
Röstlängden fastställdes till 71 röster. Antal deltagare på årsmötet var 43 personer. 
 
2. Val av mötesordförande. 
Årsmötet utsåg Ragnar Bergståhl till mötesordförande. 
 
3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Styrelsen anmälde Gunilla Bergendal till protokollförare. 
 
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet. 
Årsmötet utsåg Annette Ståhl, Nacka BK och Krissada Laputtha, Tyresö BK till justerare och 
rösträknare. 
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5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer 
enligt § 7 moment 6. 
Årsmötet beslöt att medge närvaro av följande personer: C.G. Hultin, Maria Enryd, Tina 
Rosendahl, Emma Särnstad. 
 
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
7. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes till den dagordning som följer de nya distriktsstadgarna. 
 
8. Genomgång av:  

a)   distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål  och uppdrag från föregående årsmöte. 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt för punkt och godkändes med justering 
av att följande namn i Tjänsthundssektorn tas bort: Thomas Lamrell. 
 
Stockholmsdistriktets ordförande, Lennart Larsson, redogjorde för uppfyllandet av 
mål och uppdrag enligt föregående årsmöte. 
 

b) balans- och resultaträkning och 
Distriktets kassör, Lotta Berntson, informerade om att ekonomin är god med en 
omslutning av 283 853 kronor samt förklarade att i redovisningen för Kassa & bank 
finns en reglering av en tidigare ombokad skuld från medlem. Resultatet är 47 995 
kronor.  
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogade stående vinstmedel, 91 273 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 

c)   revisorernas berättelse 
Revisor Lars Broberg föredrog revisorernas berättelse. 
Revisorerna anser att revisionen ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet 
fastställer balans- och resultaträkning, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag 
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust. 
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning samt beslutade om ekonomiska 
dispositioner enligt styrelsens förslag. 
 
10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. 
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11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 
a) mål 
Stockholmsdistriktets ordförande, Lennart Larsson, redovisade de fyra övergripande 
målen, som distriktsstyrelsen har satt upp inför 2011. Dessa är: 1. Införa målstyrning i 
distriktet. 2. Öka medlemsantalet i distriktet. 3 Öka klubbarnas engagemang i distriktets 
arbete. 4 Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna. Målen specificerades i kvantitet. 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret. 
Distriktets kassör, Lotta Berntson, förklarade att intäkter och kostnader för SM 2011 
beräknas till +/ - 0. Ev. överskott fördelas mellan de klubbar som hjälper till på 
tävlingarna. Fråga från DTBK angående vad kanslikostnaden innefattar, besvarades med 
att det är kopieringskostnader av handlingar och kursmaterial. De kostnader som 
beräknas under Reklam/trycksaker är t ex vykort som distribueras till valpägare.  
Lars Broberg påpekade att det är lämpligt att komplettera budget med utfall från 
föregående år.  
 
c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, d v s 30:- per klubbmedlem exklusive ungdom. 

 d) andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
Inga andra ärenden eller motioner har inkommit. 

12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 
Årsmötet beslöt att godkänna: 
a) mål 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret 
c) oförändrad medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår, 30 kronor 
d) inga ärenden att besluta om. 

13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Stockholmsdistriktets ordförande, Lennart Larsson, informerade om vilka aktiviteter som är 
planerade för att kunna uppfylla mål enligt redovisning under punkt 11 a. 
 
14. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
Ordförande: Lennart Larsson, omval 1 år. Valet var enhälligt. 
Vice ordförande: Malou Wallén, omval 2 år, 
Sekreterare: Inger Larsson, omval 2 år 
(Kassör: Lotta Berntson, kvarstår 1 år) 
Ledamot: Lars Magnuson, nyval 2 år, 
(Ledamot: Maud Steinrud, kvarstår 1 år) 
Ledamot: Lennart Lindberg, fyllnadsval 1 år, 
(Suppleant 1: Lotta Ahlberg-Wennersten kvarstår 1 år), 
Suppleant 2: Christer Ljunggren, nyval 2 år. 
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15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9. 
Revisor: Olle Bernhardtz, omval 1 år 
Revisor: Lars Broberg, omval 1 år 
Revisorssuppleant: Monica Moberg-Falk, omval 1 år 
Revisorssuppleant: Birgitta Åhlund, omval 1 år. 
 
16. Val av valberedning enligt § 10. 
Ragnar Bergståhl, sammankallande, nyval 1 år 
Cilla Thorén, omval 2 år 
Anne-Christine Stareborn-Larsson, fyllnadsval 1 år. 
 
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16. 
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14 – 16. Protokollsutdragen 
justerades av mötesordförande och justerare.  
 
18. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 12. 
Inga förslag till ärenden eller motioner har inkommit till årsmötet. 
 
19. Årsmötets avslutande. 
Mötets ordförande Ragnar Bergståhl tackade för att ha fått leda det första årsmötet enligt de 
nya stadgarna. 
 
Lennart Larsson tackade för att ha fått förtroendet som Stockholmsdistriktets ordförande 
ytterligare ett år och avslutade årsmötet 2011. 
 
Blommor överlämnades till mötetsordförande Ragnar Bergståhl och protokollförare Gunilla 
Bergendal samt till Vällingby BK för att de upplåtit sina lokaler till distriktets årsmöte. 
Avgående ledamoten Lorentz Ogebjer var inte närvarande och kunde ta emot blommor som 
tack för sina insatser i distriktets styrelse. 
 

Stockholmsdistriktets vandringspriser 2010 utdelas enligt följande: 
Appellpokalen: SBKs Stockholmsavdelning 
Stockholmspokalen: Solna-Sundbyberg BK 
Doggy Cup: Stockholms Södra BK. 
 
 
Gunilla Bergendal   Ragnar Bergståhl 
Protokollförare   Mötesordförande 
 
 

Annette Ståhl   Krissada Lamputtha 
Justerare    Justerare 

(Det undertecknade protokollet förvaras i original på Stockholmsdistriktets kansli hos 
Studiefrämjandet.) 
 


