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Stockholmsdistriktets organisation 

SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:    Lennart Larsson 

Vice ordförande:   Ragnar Bergståhl 

Sekreterare:    Ann Carlson 

Kassör:    Katarina Nyman 

Ledamot:    Lars Magnuson 

Ledamot:    Anita Weinius 

Ledamot:    Jill Mellström 

Suppleant:    Hanna Westerholm 

Suppleant:    Anne-Christine Stareborn 

 

Revisor:    Lars Broberg 

Revisor:    Olle Bernhardtz 

Revisorssuppleant:  Birgitta Ålund 

Revisorssuppleant:  Lennart Lindberg 

 

Valberedning:   Pernilla Lindahl sammankallande 

Valberedning:   Mats Johansson 

Valberedning:   Lottie Gerdlind 
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Stockholmsdistriktets verksamhet 

Sektorerna 

Sammansättningen i de olika sektorerna och arbetsgrupperna redovisas i respektive sektors 

verksamhetsberättelse. 

 

Medlemsantalet  

Antalet medlemmar i distriktet, per sista december 2016, var 4657 medlemmar, vilket motsvarar 

en minskning med 154 personer (-3,3 %). 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten samt haft kontinuerlig kontakt avseende 

löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets hemsida. 

 

Förändringar i styrelsen 

Inga förändringar i styrelsen under 2016. 

 

Medlemsmöten  

Under året har tre medlemsmöten genomförts (vårmöte, höstmöte och årsmöte).  

 

Distriktsrepresentation 

SBK:s kongress: Ann Carlson, Lennart Larsson, Lars Magnuson samt Anne-Christine Stareborn. 

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 2016 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 2016 har distriktskansliet bistått såväl distrikt som klubbar med upprättande av 

funktionärslistor, utbildningsadministration m.m.  

 

Hemsidan/Facebook  

Distriktets hemsida och Facebook är viktiga kommunikationsinstrument i arbetet att få ut snabb 

och relevant information. De uppdateras löpande. Hemsidan har kompletterats med utdrag ur SBK-

info och länk till originaldokumentet. SBK-info innehåller nyheter och information från SBK:s kansli.  
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Distriktets mål och utfall 

Införa målstyrning i distriktet  

 

Mål: Målstyrning infört i samtliga av distriktets 13 klubbar 

Utfall: Målstyrning är infört i sju av distriktets klubbar  
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Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete 

 

Mål: öka antalet personer som deltar i distriktets aktiviteter 

Utfall: ett ökat antal personer har deltagit i distriktets aktiviteter 

 

 

 

Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna 

 

Mål: öka antalet personer som deltar i distriktets aktiviteter. 

Utfall: ett minskat antal personer har deltagit i aktiviteter som hållits i distriktets regi. 
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Medlemsantalet i distriktet 

 

2015: 4811 Medlemmar 

2016: 4657  Medlemmar 
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Distriktsmästare 

 

Rapport:  Inställt 

 

Spår:  Susanne Manhold med Revalill´s Glizzie Queen, Tyresö BK  

 

Sök:  Ingen DM mästare 

 

Skydd:  Annelie Kjörsvik med Ullhedens Yerda, Danderyd-Täby BK 

 

IPO:  Inställt 

 

Lydnad:  Susy Tvärnstedt med hunden Vallhunden Jo, Tyresö BK 

 

Patrullhund/Bevakning:  Gunnar Bergman och Kurants Nitro, Solna-Sundbybergs BK 

 

Rallylydnad:  Susanne Mickelsson med hunden Tartuff´s Distant Dreamer Elton, Nacka BK 

 

Agility:  Inställt 
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Sektorerna 

Agility 
Sammankallande: vakant  
 
Aktiviteter under 2016 

 

Agilitysektorn har ej haft några aktiviteter under året. HUS har svarat för utbildningsverksamheten. 

HUS 
Sammankallande: Annika Hamilton. 
Sektorn har bestått av, Annika Hamilton Waxholms BK, Anki Lindholm Stockholms Södra BK, Marie 

Sundberg, Tyresö BK, Malou Wallén, Mälarö BK, Lottie Gerdlind, Österåkers BK. 

 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 skickat en enkät till klubbarna. Svar från alla klubbar. Många önskemål om 

instruktörsutbildningar och vidareutveckling framfördes. Resultatet ligger till grund för 

fortsatt planering. 

 haft KUL-träff där 22 personer deltog och alla klubbar fanns representerade, liksom 

Studiefrämjandet och SBK:s kansli.  

 startat en Facebook grupp efter beslut på KUL-träffen. Där är inte alla klubbar med ännu.  

 medverkat på Djurens helg på Solvalla (D-HUS har medverkat vid planering och insamling av 

klubbaktiviteter) SBK Stockholmsdistriktet fanns på plats med monter, uppvisningar och 

prova-på aktiviteter under båda dagarna. 

Det fanns freestyleuppvisning och möjlighet att få prova på att lära sin hund olika trix och 

konster, agility och dessutom att prova på allmänlydnad.   

 utbildat 7 Rallylydnadsinstruktörer och de är alla examinerade  

 administrera kommande utbildningar, detta görs löpande.  

 tillsammans med Studiefrämjandets haft föreläsning om Skolstart för valpen/unghunden med 

Eva Bodfäldt, det var fullsatt med 60 deltagare. Vi marknadsförde SBK/SKK/SHU 

 haft en föreläsning med Per Jensen om ”Den missuppfattade hunden”, på Tappströmskolan 

med 130 anmälda.  

 haft en grundmodul. 

 har haft en ledarutveckling steg 1 för hundfolk hos Studiefrämjandet. 

 KUL-möte på Stockholmsavdelningen 

 deltagit på lärarevent på Åkerby Herrgård, ett centralt arrangemang, Annika Hamilton deltog 

 har deltagit på D-HUS konferens, ett centralt arrangemang, Annika Hamilton deltog 

 haft en föreläsning om stress och pip vid hundträning och tävling, men Eva Bodfäldt och Curt 

Blixt. 

 haft en föreläsning om tävlingspsykologi med Eva-Marie Wergård på DTBK. 

 instruktörsutveckling med Eva Bodfäldt om lek och belöningsträning. 
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 utbildning kring nya regler i Lydnad och agility för instruktörer och andra aktiva på 

klubbarna. 

 samarbetat med Studiefrämjandet och fått mycket administrativ hjälp kring föreläsningar 

och kurser.  

 

PR/Info 
Sammankallande: Anne-Christine Stareborn 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 

 haft löpande uppdatering av webbsidan, som är distriktets främsta kommunikationsverktyg. 

 haft löpande uppdateringar av SBK Stockholmsdistriktets Facebooksida. 

 

Rallylydnad 
Sammankallande: Lottie Gerdlind 
 
Sektorn har bestått av Lottie Gerdlind Österåkers BK och Katarina Nyman Österåkers BK. 

 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 
 haft en rally instruktörsutbildning som pågår för närvarande. 

 haft en rally instruktörsutbildning. 

 haft en instruktörsträff på Värmdö BK. 

 

Rasutveckling 
Sammankallande: C-G Hultin  
 

Sektorn har bestått av CG Hultin SoSu BK, Maria Munkner-Comstedt Enköping BK och Maria Enryd 

SoSu BK. 

 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 

 hållit MH och MT information, för lokal och rasklubbar i distriktet. 

 deltagit i RAS/RUS/MT konferens. 

 deltagit i Distriktets års, vår och höstmöten. 

 arbetat med förslag till revideringsfrågor för MT som presenterades på SBK kongress 2016. 

 följt upp vad som hänt med MT frågan samt informerat lokal och rasklubbarna. 

 uppdaterat, på begäran av SBK, vilka MH och MT banor det finns i Distriktet samt i vilken 

status och kondition de befinner sig i. 

 hållit tre interna möten och två telefonmöten. 
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 haft kontakter med lokal och rasklubbarna i olika frågor, t ex regelverk, bananuppbyggnad, 

figurantfrågor och inrapportering hjälp. 

 löpande uppdaterat beskrivare, domar och figurantlistor. 

 löpande uppdaterat hemsidan. 

 kontakt med SBK angående kommunikationsfrågor, digital inrapportering och 

mentalutbildningsmaterial. 

 utformat funktionärslistor och utbildning av funktionärer 

 

Tävlingssektorn 
Sammankallande: Lotta Wiklander  

 

Sektorn har bestått av, Lotta Wiklander Mälarö BK, Lotta Berntsson Waxholms BK, Linda Frisk 

Danderyd Täby BK, Silvana Ahleby Järfälla BK, Anna Ahlgren Mälarö BK och Gunilla Stare Nacka 

BK. 

 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 

 utbildat tävlingsledare i lydnad:  En tävlingsledarutbildning för lydnad startade under hösten 

2015.  

 utfört kompetensprov för auktoriserade funktionärer. 

 haft två utbildningar för tävlingsledare i bruks: En utbildning för tävlingsledare bruks 

Kursledare Staffan Nordin. 

under hösten startades ytterligare en utbildning för tävlingsledare bruks, förlagd till södra 

sidan om Stockholm. Huvudkursledare är Jan Nilsson.  

 uppdaterat SBK tävling avseende auktoriserade funktionärer detta har skett löpande under 

året. 

 genomfört en vidareutbildning för lydnadsdomare. 

 löpande uppdaterat funktionärslistan. 

 administrerat auktorisationer för funktionärer inom sektorns ansvarsområde. 

 följt upp auktoriserade funktionärers tjänstgöringar. 

 fördelat domaruppdragen för 2017. 
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Patrullhund 
Sammankallande: Susanne Hedlund Nacka BK. 
 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 

 haft två stycken möten för Patrullhundsavsvariga på distriktets klubbar. 

 deltagit på SBK:s utbildningsdagar. 

 deltagit på distriktsutbildning för distriktsstyrelsen medlemmar. 

 deltagit i telefonkonferens för FM-gruppen. 

 arrangerat Distriktsmästerskap. 

 haft deltagare med på SM. 

 arrangerat Certifieringsprov. 

 haft informationsmöte för Patrullhund. 

 genomfört inträdesprov. 

 deltagit på FOS kickoffmöte. 

 

Räddningshund 
Sammankallande: Hans-Erik Stierna  

 
Sektorn har bestått av Hans-Erik Stierna Värmdö BK, Carina Engström Häverö BK och Annette 

Stierna Stockholms södra BK. 

 

Aktiviteter under 2016 

 

Sektorn har: 

 

 deltagit i ett SBK centralt arrangemang för räddningshundinstruktörer och 

räddningshunddomare. Med vid detta arrangemang var bl. a Hans och Anette Stierna och 

samt ett par kursekipage.  

 Haft en uppvisning av blivande sjöräddningshundar till sjöss i praktiskt sökarbete från båt 

och på land. I samband med denna helg genomfördes också Hasse Stierna och hunden 

Rejza en funktionskontroll till sjöss med godkänt resultat. 

 genomfört Sjöräddningshundkursen delprov två. Ekipagen tränar fortlöpande, både på land 

och till sjöss. 

 haft ett räddningshundförarmöte i Stockholm. 

 deltagit i ett skarpt uppdrag, Hasse Stierna och hunden Rejza deltog tillsammans med flera 

andra sjögående enheter i den stora sök- och räddningsinsatsen utanför Sandhamn.   

 deltagit på konferens hos Länsstyrelsen i Stockholms läns, där informerade de om 

räddningshundverksamheten, deltog gjorde Hasse Stierna. 

 deltagit på en helgkurs som rörde samhällets krishanteringssystem.  

 varit delaktiga i Missing People och några räddningshundekipage ingår i och jobbar i skarpa 

eftersök på det nationella planet. 
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 ingått ett avtal mellan SBK och Länsstyrelsen i Stockholms län som syftar till att utöka 

verksamhetsområdet för räddningshundekipagen på det lokala och det regionala planet.  

 genomfört ett slutprov för Sjöräddningshundkursen. 

 varit över till Åland och tränat med de åländska kollegorna. 

 haft en övningshelg för de fyra certifierade sjöräddningshundekipagen i Roslagens skärgård 

med Anette Stierna som ansvarig för sjöräddningshundverksamheten. 

 anordnat fyra förträffar inför räddningshund-/sjöräddningshundkursen.  

 deltagit i SBK:s monter på Hundmässan i Älvsjö.  

 totalt 4 ekipage från Stockholm, som ingår i MBS:s internationella sök- och räddningsstyrka 

(SWIFT USAR).  

 deltagit i uppvisning av de certifierade sjöräddningshundarna i Trollhättan.  

 utfört funktionskontroll för tre av de fyra certifierade sjöräddningshundekipagen utanför 

Österskär och samtliga tre blev godkända. 
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Ekonomi 

 

Org. Nr: 802406–0199 

 
RESULTATRÄKNING (KRONOR) Not 2016 2015 
    
Intäkter    

Omsättning 1  216 900 115 954 
    
Summa intäkter  216 900 115 954 

    
Kostnader    
Verksamhetskostnader  -110 961 -69 810 
Övriga externa kostnader  -24 539 -29 921 

Personalkostnader 2 -44 917 -72 330 
    
Summa kostnader  -180 417 -172 061 
    
Verksamhetens resultat  36 483 -56 107 
    
Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter  1  - 
Räntekostnader  -12 - 
    

ÅRETS RESULTAT 
 

 36 472 -56 107 

BALANSRÄKNING (KRONOR) Not 2016-12-31 2015-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar  100 - 
Upplupna intäkter  19 067 - 
Summa omsättningstillgångar  19 167    0 
    

Likvida medel  439 351 343 046 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  458 518 343 046 
    
Eget kapital    

Balanserat kapital  314 716 370 823 
Årets resultat  36 472 -56 107 

    
Summa eget kapital  351 188 314 716 
    
Kortfristiga skulder    
Övriga kortfristiga skulder  1 342 3 290 
Förutbet intäkter, upplupna kostnader 3 105 988 25 040 

    
Summa kortfristiga skulder  107 330 28 330 
    
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 458 518 343 046 

 

 

Org. Nr: 802406–0199 
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Noter  2016 2015 
Not 1 Intäkter    
Kursavgifter  90 750 83 700 

Avgifter från lokalklubbar  117 930 - 
Bidrag, tjänstehund  - 9 478 
Bidrag, SBK  6 720 5 000 
NOM 2015  - 13 526 
Anmälningsavgifter, DM  1 500 900 
Övriga intäkter  - 3 350 
    

  216 900 115 954 
 
 

 

   

Not 2 Personalkostnader    
I beloppet, 44 917 (72 330) kronor ingår arvoden, arbetsgivaravgifter och bilersättningar.  
 

 
 

   

Not 3 Förutbetalda intäkter och 
upplupna kostnader 

 2016-12-31 2015-12-31 

Kursavgifter  99 200 - 
Arvoden m m  - 9 210 

Arbetsgivaravgifter  3 788 6 772 
Övrigt  3 000 9 058     
    
  105 988 25 040 

 
 
 

 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 351 188 kronor, balanseras 
i ny räkning. 
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Styrelsens tack och underskrifter 

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 2016 för distriktets verksamhet. 

 

 

 

 

 _____________________________________   ___________________________________  

Lennart Larsson Ragnar Bergståhl 

Ordförande Vice ordförande 

 

 

 

 _____________________________________   ___________________________________  

Ann Carlson Katarina Nyman 

Sekreterare Kassör  

 

 

 

 _____________________________________   ___________________________________  

Lars Magnusson Anita Weinius 

Ledamot Ledamot  

 

 

 

  

 _____________________________________   

Jill Mellström  

Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2017 

 

 

 

 

 _____________________________________   ___________________________________  

Lars Broberg Olle Bernhardtz 

Revisor Revisor 


