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                         ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
     FRÅN SBKS STOCKHOLMSDISTRIKTS ÅRSMÖTE.  
 Tid: 17 mars 2010, klockan 19.00.       Plats: Stockholms Södra 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. Beauceronklubben, Sv. Briardklubben,  
Sv. Dobermannklubben, Rasklubben Hollandse Herdershond, Sv. Rottweilerklubben. 
 
Närvarande styrelse: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Inger Larsson, Lennart Lindberg, 
Malou Wallén, Sanna Lagerman, Lotta Berntson, Lorentz Ogebjer, Lars Magnuson. 
(Samtliga) 
Närvarande revisorer: Olle Bernhardtz. 
Närvarande sektorer: HUS: Cilla Thorén, RUS: Ammie Hultin, TjH: Kikki Johansson, PR/Info: 
Gunilla Bergendal, AG Rallylydnad: Maud Steinrud, Lottie Gerdlind.   
 
Gäst från Förbundsstyrelsen: Tomas Knuutila 
 
 
1. Mötets öppnande, samt fastställande av röstlängd. 
Stockholmsdistriktets ordförande Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. Särskilt glädjande är att distriktets samtliga lokalklubbar plus sex rasklubbar var 
närvarande med ett 60-tal medlemmar. 
 
Tretton lokalklubbar var representerade med 31 röstberättigade medlemmar. Röstlängden 
fastställdes till 70 röster. 
 
 
2. Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte mötets ordförande justera 
dagens protokoll. 
Årsmötet utsåg Kent Axelsson, SSBK och Karin Pettersson, Järfälla BK till protokolljusterare 
och rösträknare. 
 
 
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före 
den 15 mars. Stockholmsdistriktet har fått dispens för att hålla mötet den 17 mars.  
 
 
4. Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av 
sekreterare. 
Årsmötet valde Tomas Knuutila till mötesordförande. Styrelsen anmälde Gunilla Bergendal 
till sekreterare. Tomas Knuutila tackade för förtroendet och tog över ordförandeposten. 
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5. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes med följande textändringar. På punkt 13 c): Texten ”eller 
bemyndigande till styrelsen att fastställa denna” tas bort. På punkt 14 h) texten ”Nya stadgar” 
stryks, eftersom valet till valberedning är enligt nuvarande stadgar. 
 
 
6. Styrelsens berättelse för det sistförlupna verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt för punkt och godkändes med justering av 
namn i Tjänstehundsektorn: Thomas Lamrell tas bort. Tillägg för AG Rallylydnad: Sektorn 
har bestått av Maud Steinrud och Lottie Gerdlind. 
 
Ragnar Bergståhl gick igenom den ekonomiska redovisningen. Årets goda resultat kan delvis 
hänföras till att en del av en tidigare skuld återbetalts.  
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 
7. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret. 
Revisor Olle Bernhardtz föredrog revisorernas berättelse. 
 Revisorerna anser att revisionen ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer 
resultaträkning och balansräkning, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag samt beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 
 
 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska 
dispositioner. 
Stockholmsdistriktets ekonomi är god med en omslutning av 240 276 kronor. Årets resultat 
är 115 177 kronor. Styrelsens förslag är att resultatet överförs i löpande räkning till år 2010. 
 Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade om ekonomiska 
dispositioner enligt styrelsens förslag. 
 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. 
 
 
10. Genomgång av mål och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av 
verksamhet och budget för nästkommande verksamhetsår. 
Ragnar Bergståhl gick igenom Mål och inriktning 2010, som är den skrivelse som ersätter 
verksamhetsplanen. Denna viljeyttring bygger på att distriktets verksamhet förändras till en 
mer målstyrd organisation. Distriktsstyrelsen återkommer med konkreta mål för 
verksamheten vid distriktets vårmöte. 
  Redovisningen av budget för 2010 samt ekonomisk inriktning för 2011 visade ett 
underskott för 2010 med -23 750 kronor och ett överskott för 2011 med 6 500 kronor. Under 
2011 kommer SM-arrangemanget att påverka ekonomin.  
 
Såväl Mål och inriktning 2010 som budget godkändes utan synpunkter och lades till 
handlingarna. 
 
 
11. Genomgång av motioner angivna av lokalklubbar vilka styrelsen bedömt har 
konsekvenser för verksamhet och ekonomi, samt styrelsens yttrande över dessa. 
Inga motioner har inkommit. 
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12. Styrelsens förslag till lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande 
verksamhetsår. 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, d.v.s. 30 kronor. 
 
13. Beslut om och godkännande av: 
a)  Verksamhetsplan och budget för innevarandet verksamhetsår fastställdes. 
b)  Inriktning för kommande verksamhetsår godkändes. 
c)  Lokalklubbarnas avgift till distriktet för nästkommande verksamhetsår beslutades vara 

oförändrad. 
d)  Motioner enligt punkt 11. Inga motioner. 

 e)   Nya stadgar. (2:a läsningen) 
Normalstadgar för distrikt inom Svenska Brukshundklubben. Fastställda av förbundsstyrelsen 
den 8 maj 2009. Stadgarna godkändes slutgiltigt. 
 
 
 
14. Val av: 
a)  ordförande: Lennart Larsson, nyval ett år. Valet var enhälligt. 
b)  vice ordförande: Malou Wallén, fyllnadsval ett år, 
(c) sekreterare: Inger Larsson, kvarstår 1 år), 
d)  kassör: Lotta Berntson, nyval 2 år, 
e)  ledamot: Lorentz Ogebjer, nyval 2 år, 
 ledamot: Maud Steinrud, nyval 2 år, 
 ledamot: Lennart Lindberg, fyllnadsval 1 år, 
 
(f)  suppleant: Lars Magnuson, kvarstår 1 år), 
 suppleant: Lotta Ahlberg-Wennersten. nyval 2 år, 
 
g) 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, 
 
h) (enligt nuv. stadgar) 
 valberedning: John Sjöstrand, sammankallande 1 år, 
 valberedning: Cilla Thorén, 1 år,  
 valberedning: Ragnar Bergståhl, 1 år, 
 valberedning: Sanna Lagerman, suppleant 1 år. 
 
 

i)    Uppdrogs till styrelsen att utse ombud jämte suppleanter till förbundets kongress. 
 
 
15. Fråga om omedelbar justering av punkt 13 och 14. 
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13 och 14. Protokollsutdragen 
justerades av mötesordförande och justerare. 
 
 
16. Av lokalklubbarna angivna motioner som inte behandlats under punkt 11 och 13, 
jämte styrelsens yttrande över dessa.  
Inga motioner har inlämnats. 
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17. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller i övrigt upptagits på 
dagordningen. 
Inga andra ärenden. 
 
 
18. Utmärkelser/utdelning av distriktets vandringspriser. 
Lennart Lindberg delade ut distriktets vandringspriser enligt nedan. Lennart Lindberg 
redogjorde för de statuter som gäller för respektive vandringspris och påpekade att många 
fler klubbar, än de som skickat in resultat, sannolikt är värdiga konkurrenter till vinnarna. 
 
Distriktets vandringspriser 2009. 
Stockholmspokalen: Mälarö BK 
Appellpokalen: Mälarö BK 
Doggy Cup pokalen: SBK Stockholmsavdelningen. 
 
 
19. Årsmötets avslutande. 
Mötesordförande Tomas Knuutila tackade för att ha fått leda ett effektivt årsmöte och 
överlämnade ordförandeklubban till den nyvalde ordförande Lennart Larsson. 
 
Lennart Larsson tackade för att ha fått förtroendet som distriktets ordförande ett år, då 
många förändringar kommer att ske inom organisationen.  
 
Avgående ordförande Ragnar Bergståhl avtackades med blommor och present för flera års 
handfast ledande av Stockholmsdistriktet. Ragnar Bergståhl tackade för 11 år med 
varierande arbetsuppgifter tillsammans med distriktets lokalklubbar och sektorer.  
 
Lennart Larsson överlämnade även blommor till avgående ledamoten Sanna Lagerman, till 
mötets ordförande Tomas Knuutila och till mötessekreteraren Gunilla Bergendal. 
 
Nyvalde ordförande Lennart Larsson avslutade årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Bergendal   Tomas Knuutila 
Mötessekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
 
Kent Axelsson    Karin Pettersson 
Justerare    Justerare 
 
 
 
(Det undertecknade protokollet förvaras i original på Stockholmsdistriktets kansli hos 
Studiefrämjandet.) 
 
   


