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Stockholmsdistriktets organisation 

SBK	Stockholmsdistriktet	har	under	verksamhetsåret	2017	haft	följande	sammansättning:	

	

Ordförande:		 	 	 Lennart	Larsson	

Vice	ordförande:	 	 	 Lars	Magnuson	

Sekreterare:		 	 	 Ann	Carlson	

Kassör:	 	 	 	 Katarina	Nyman	

Ledamot:	 	 	 	 Anita	Weinius	

Ledamot:	 	 	 	 Jill	Mellström	

Ledamot:	 	 	 	 Hanna	Westerholm	 	

Suppleant:	 	 	 	 Anne-Christine	Stareborn	

Suppleant:	 	 	 	 Vakant	

	

Revisor:	 	 	 	 Lars	Broberg	

Revisor:	 	 	 	 Olle	Bernhardtz	

Revisorssuppleant:	 	 Ragnar	Bergståhl	

Revisorssuppleant:	 	 Lennart	Lindberg	

	

Valberedning:	 	 	 Mats	Johansson	(sammankallande)	

Valberedning:	 	 	 Ragnar	Bergståhl	

Valberedning:	 	 	 Kristina	Nilsson	
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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 den sista december 2017, var 4 586 medlemmar, vilket 
motsvarar en minskning med 71 personer (1,5 %). 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten samt haft kontinuerlig kontakt avseende 
löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets hemsida. 
 
Förändringar i styrelsen 
Inga förändringar i styrelsen under 2017. 
 
Medlemsmöten  
Under året har tre medlemsmöten genomförts (vårmöte, höstmöte och årsmöte).  
 
Distriktsrepresentation 
SBK:s kongress: 
Ann Carlson, Lennart Larsson, Lars Magnuson,	Jill	Mellström	samt	Hanna	Westerholm.	
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 2017 är följande: 
 
Strategiska frågor 
Strategiska dokument såsom: Styrdokument om styrelsens arbete, etik, sektorer och 
ekonomihantering har gåtts igenom och uppdaterats. Styrelsen och sektorerna har under året 
arbetat målstyrt.  
 
Distriktskansliet 
Under 2017 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete 
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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. 
 

 
 
Medlemsantalet i distriktet 
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2016: 4 657 Medlemmar 
2017: 4 586 Medlemmar 
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Distriktsmästare 
 
Rapport:  Inställt 
 
Spår:  Susanne Manhold och Revalill´s Glizzie Queen, Tyresö BK  
 
Sök:  Ingen DM mästare 
 
Skydd:  Ingen DM mästare 
 
IPO:  Ingen DM mästare 
 
Lydnad:  Susy Tvärnstedt och hunden Vallhunden Jo, Tyresö BK 
 
Patrullhund/Bevakning:  Piia Nora och Chéne Colline’s Dissmissed Devil, Värmdö BK 
 
Rallylydnad:  Ingen DM mästare 
 
Agility:  Inställt 
 
 

Distriktets vandringspriser 
 
Stockholmspokalen: DTBK 
 
Appellpokalen: DTBK 
 
Brukspokalen: DTBK 
 
Lydnadspokalen: Tyresö BK 
 
Inspirationspokalen: Vällingby BK 
 
IPO-pokalen: Mälarö BK 
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Sektorerna 

Agility 
Sammankallande: vakant  
 
Aktiviteter under 2017 
 
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 2017 
 
Sektorn har: 

 

- anordnat en KUL-träff. 

- genomfört en instruktörsutbildning i Rallylydnad.  

- haft en instruktörsutvecklingskurs, med inriktning på problemlösning, med Lotta Nilsdotter. 

- anordnat en instruktörsutvecklingskurs med Jörgen Thynell. 

- genomfört en allmänlydnadsinstruktörsutbildning, med lärare Åsa Klint.  

- haft en allmänlydnadsinstruktörsutbildning, med lärare Anne-Marie Folkesson. 

- genomfört en specialsöksinstruktör utbildning, den har genomförts på  

Märsta-Sigtuna BK. 

- haft en spårinstruktörsutbildning under våren, med lärare Ulrika Norell.  

- genomfört en grundmodul, den har genomförts på SSBK.  

- haft två deltagare från Stockholmsdistriktet under utbildning i specialsök.  

- utannonserat en instruktörsutveckling på temat friskvård med Therese Palm.  

- anordnat en föreläsning med Lotta Nilsdotter i instruktörsutveckling och problemlösning, 

den genomfördes på Värmdö BK. 

- haft en KUL-träff på Nacka BK, med information om SBK:s 100-årsjubileum och idéer från 

DTBK.  

- skickat en utvärderingsenkät för instruktörsutbildningar i enkätverktyg för enklare 

hantering av HUS. Studiefrämjandets verktyg används. Enkäter via mail till deltagare och 

möjligheter till sammanställda rapporter till HUS. 

- examinerat fyra nya specialsöksinstruktörer från Stockholmsdistriktet.  

- anordnat en instruktörsutveckling ”att läsa hund” med Tobias Gustavsson. 
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PR/Info 
Sammankallande: Anne-Christine Stareborn 

Aktiviteter under 2017 
 

Sektorn har: 
 

- löpande uppdaterat webbsidan, som är distriktets främsta kommunikationsverktyg. 

- löpande uppdatering av SBK Stockholmsdistriktets Facebooksida. 

 

Rallylydnad 
Sammankallande: Lottie Gerdlind 
 
Sektorn har bestått av Lottie Gerdlind Österåkers BK och Katarina Nyman Österåkers BK. 
 
Aktiviteter under 2017 
 
Sektorn har: 
 

- genomfört en SBK skrivarutbildning. 

- haft en SBK sekreterare utbildning. 

- försökt genomföra ett DM i Stockholmsdistrikt hos Nacka BK blev inställt p.g.a. litet 

intresse. 

 

Rasutveckling 
Sammankallande: Maria Munkner-Comstedt 
 
Sektorn har bestått av Maria Munkner-Comstedt Enköping BK och	Anna Löfblad. 
 
Aktiviteter under 2017 
 
Sektorn har: 
 

- under året bytt medlemmar och nuvarande medlemmar tillträdde under senare delen av 

årets andra kvartal. 

- deltagit i SBK:s telefonkonferenser angående FM-hundar och mentalbeskrivning. 

- deltagit på ras-rus konferensen i november. 
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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. I slutet av året har Mats Johansson, Värmdö BK tillkommit i sektorn. 
 
Aktiviteter under 2017 
 
Sektorn har: 
 

- hållit ett informationstillfälle med Staffan Nordin om regeländringar i bruks (ej 

skyddshundsklassen) för domare på Solna Sundbyberg BK. Vid tillfället deltog 16 domare. 

- genomfört ett informationstillfälle med Mats Johansson för tävlingsledare bruks på SSBK 

vid tillfället deltog 16 tävlingsledare. 

- deltagit vid den centrala konferensen för bruks den 14–15 januari 2017. 

- genomfört ett tillfälle för genomgång i de nya lydnadsreglerna, Anders Svensson var 

kommentator och ansvarig för upplägg och bedömningar. Samtliga klasser gicks igenom.  

- deltagit med två domare från Stockholmsdistriktet och en tävlingsledare, vid 

Upplandsdistriktets VIL1 i februari. 

- genomfört ett möte med lokalklubbarna för att samordna 2018-års tävlingar. Vid mötet 

saknades representanter från flera lokalklubbar. Ingen klubb hade möjlighet att anordna en 

rapporttävling. 

- uppdaterat SBK tävling avseende auktoriserade funktionärer, det har skett löpande under 

året. 

- uppdaterat SBK Stockholmsdistrikts funktionärslista, listan finns hos DTÄS och 

kontaktuppgifter lämnas ut vid förfrågan från arrangörer. 

- under 2017 verkat för ett utökat samarbete med andra distrikt, rasklubbar och 

lokalklubbar. Som exempel kan nämnas vid planering av 2018-års tävlingar, har vi fått 

hjälp av andra distrikt med domare, bistått med kontaktuppgifter till funktionärer till 

rasklubbar m.m. 

- fördelat distriktets domaruppdrag under året. 

- nominerat Anna Ahlgren att döma sökhundsgruppen vid SM i bruks & IPO 2017. Anna blev 

uttagen och dömde SM i sökhundsgruppen. 

- anordnat ett inmätningstillfälle för bruks. Jan Nilsson höll i tillfället på SSBK. Totalt 7 

hundar deltog. 

- på distriktets årsmöte 2017 representerats av sektorsansvarig Lotta Wiklander, som delade 

ut distriktets vandringspriser för år 2016 enligt följande. 
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Patrullhund 
Sammankallande: Susanne Hedlund Nacka BK. 
 
Aktiviteter under 2017 
 
Sektorn har: 
 

- haft möte för distriktets Patrullhundsavsvariga. 

- deltagit på SBK:s utbildningsdagar. 

- deltagit i telefonkonferens för FM-gruppen. 

- arrangerat ett distriktsmästerskap. 

- deltagit med ett ekipage på SM. 

- skickat tre stycken medlemmar för vidareutbildning på Hundtjänstskolan. 

- haft fyra informationsmöten för Patrullhund. 

- startat två stycken Patrullhundutbildningar, vilket resulterade i ett certifierad ekipage. 

- genomfört inträdesprov. 

- anordnat ett Certifieringsprov. 

- arrangerat en ”Prova på dag”. 

 

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 2017 
 
Sektorn har: 

 

- genomfört ett certifikatprov för fyra kursekipage som siktar på att ingå i MSBs 

internationella sök- och räddningsstyrka (SWIFT USAR). Därmed är samtliga våra fyra 

kursekipage i den delen av räddningshundkursen godkända. 

- anordnat delprov 2 för våra två ”sjökursare” och de blev bägge godkända. Samtidigt 

genomfördes en funktionskontroll för ett av sjöräddningshundekipagen i Stockholm och det 

ekipaget blev tyvärr inte godkända utan får gå upp på en ny funktionskontroll. 

- haft ett delprov 3 för våra två ”sjökursare” och de blev bägge godkända. 

- genomfört ett slutprov/certifikatprov för våra två sjökursare och de blev godkända. 

Därmed är vår kombinerade räddningshund- och sjöräddningshundkurs avslutad efter två 

års lång utbildning som startade hösten 2015. 

- genomfört en funktionskontroll för två av våra tidigare certifierade 

sjöräddningshundekipage och bägge blev godkända. 

- haft en funktionskontroll för två andra certifierade sjöräddningshundekipage och bägge 

blev godkända. 

-  
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EKONOMI 
       

Resultaträkning  Not 2017  2016 
Intäkter       
Kursavgifter    202 643  90 750 
Medlemsavgifter    -  117 930 

Övriga intäkter och ersättningar 1 21 260  8 220 

Summa intäkter    223 903  216 900 

       
Kostnader       
Kurskostnader    -152 106  -64 874 
Konferens, kongress, möteskostnader 2 -33 490  -34 654 

Inköp material och varor   -11 454  -11 433 
Övriga externa kostnader  3 -23 144  -24 539 

Personalkostnader    -16 301  -44 917 
Utbildningar extern   -9 350  - 

Summa kostnader   -245 845  -180 417 

       
Finansiella poster       
Ränteintäkter    -  1 
Räntekostnader    -24  -12 

Årets resultat    -21 966  36 472 

       
   
Balansräkning per 31 december 2017   
       
Tillgångar   Not 2017  2016 
Lager   4 4 500  0 

Övriga kortfristiga fordringar  5 74  19 067 
Skattekonto   6 165  100 

Likvida medel   7 324 883  439 351 

Summa tillgångar    329 622  458 518 

       
Eget kapital & skulder      
Balanserat resultat    351 188  314 716 
Årets resultat    -21 966  36 472 

Summa eget kapital   329 222  351 188 

       
Skulder       
Övriga kortfristiga skulder  8 400  8 130 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -  99 200 

Summa skulder    400  107 330 

Summa eget kapital och skulder  329 622  458 518 
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Noter 

Not 1 – Övriga intäkter och ersättningar 
Anmälningar DM 2,400 kr, bidrag 18 860 kr. 
 
Not 2 – Konferens, kongress, möteskostnader 
Kongressen 2017 med fem deltagare från Stockholmsdistriktet 17,880 kr, en egen arrangerad 
konferens 13,089 kr, RAS/RUS konferens med en deltagare från Stockholmsdistriktet 1,500 kr, 
förtäring vid styrelse- och medlemsmöten 1 021 kr.  
 
Not 3 – Övriga externa kostnader 
Lokalhyra 800 kr, förbrukningsinventarier 5,355 kr, administrativa kostnader (porto, 
kontorsmaterial mm) 6,367 kr, kostnader Solvalla (rosetter, kläder mm) 10 622 kr. 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Not 4 – Lager 
Avser inköp av rosetter inför evenemang på Solvalla, hälften av rosetterna finns kvar inför samma 
evenemang 2018. 
 
Not 5 – Övriga kortfristiga fordringar 
Avser ett utlägg som har blivit dubbelt utbetalt. 
 
Not 6 – Skattekonto 
Saldot är avstämt mot skattekonto per 2017-12-31. 
 
Not 7 – Likvida medel 
Saldona är avstämda mot plusgiro resp. bankkonto per 2017-12-31. 
 
Not 8 – Övriga kortfristiga skulder 
Avser en felaktig inbetalning. Kassör har inte lyckats få kontakt med personen som har betalat in 
för att få ett kontonummer att återbetala pengarna till. 
 
 
 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 329 222 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 2017 för distriktets verksamhet. 

  
 
 
 

 ____________________________________   ___________________________________  
Lennart Larsson Ann Carlson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 

 ____________________________________   ___________________________________  
Lars Magnuson Katarina Nyman 
Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
 

 ____________________________________   ___________________________________  
Jill Mellström Anita Weinius 
Ledamot Ledamot  
 
 
 
 
 

 ____________________________________   
Hanna	Westerholm 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018-01-27 
 
 
 
 

 ____________________________________   ___________________________________  
Lars Broberg Olle Bernhardtz 
Revisor Revisor 


