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Verksamhetsberättelse 2020
Stockholmsdistriktets organisation
SBK Stockholmsdistriktet har under största delen av verksamhetsåret 2020 haft följande
sammansättning:

Ordförande:

Lennart Larsson

Vice ordförande:

Anna Löfblad

Sekreterare:

Ann Carlson

Kassör:

Åsa Nilsson

Ledamot:

Ulrika Norell *

Suppleant:

Johanna Boström Stone

Suppleant:

Anne Spännare

Revisorer:

Inger Irenius
Dennis Becker*

Revisorssuppleanter:

Tomas Knuutila
Lennart Lindberg

Valberedning:

Anne-Marie Folkesson (sammankallande)
Lars Broberg
Mats Johansson

Förändringar i styrelsen
*Ulrika Norell har avgått från sin ledamotsplats under året, på grund av sitt nya arbete på SBK
kansliet. Ersättare för Ulrika Norell är suppleant Johanna Boström Stone. Dennis Becker som blev
vald till revisor 2020 har valt att avgå och Tomas Knuutila går in som ersättare.
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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 2020, var 5 477 medlemmar, vilket
motsvarar en ökning med 12,8 procent eller 702 personer.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten samt haft kontinuerlig kontakt avseende
löpande handläggning. Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets hemsida.
Medlemsmöten
Under året har ett medlemsmöte genomförts:
Årsmöte
2020-03-18
Vårmöte
Inställt
Höstmöte Inställt
Distriktsrepresentation
SBK:s kongress:
Lennart Larsson
SBK:s Organisationskonferens:
Lennart Larsson och Ann Carlson.
För mer heltäckande information om styrelsens arbete under året, hänvisas till styrelseprotokollen
som finns utlagda på hemsidan. Vad som särskilt förtjänas att nämnas under 2020 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.
Kanslifunktion
Under 2020 har distriktet bistått såväl klubbar som SBK centralt med upprättande av
funktionärslistor och 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 SBKinfo och länk till originaldokumentet. SBK-info innehåller nyheter och information från SBK:s kansli.
Distriktets mål och utfall
Den presentation av diagrammen nedan, är distriktens mätbara mål som visar om de har uppnåtts
och i vilken omfattning. De mål som visas nedan är, engagemang, målstyrning hos klubbarna och
erfarenhetsutbyte mellan lokalklubbarna i distriktet.
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Distriktets mål och utfall
Mål: Att samtliga lokalklubbar skall införa målstyrning.
Utfall: Målstyrning är infört i tio av distriktets 13 klubbar.

Mål: Införande av målstyrning i distriktets klubbar
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Mål: Att öka antalet personer som deltar i distriktets aktiviteter.
Utfall: Ett minskat antal personer har deltagit i distriktets aktiviteter under 2020.

Mål: Öka engagemanget i distriktet
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Mål: Att öka antalet aktiviteter som bedrivs i distriktet.
Utfall: Ett minskat antal aktiviteter har hållits i distriktets regi under 2020.

Mål: Öka erfarenhetsutbytet
Mål
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2019: 4 775 Medlemmar
2020: 5 477 Medlemmar
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Sammanfattning av året som gått
2020 har varit ett år som till stor del påverkats av COVID -19, hälsa och att minimera
smittspridning har präglat det mesta vi gjort under året.
Även våra medlemsmöten, så som vår och höstmöte har påverkats av pandemin och blivit
inställda.
Däremot har det varit ett positivt år vad gäller antal medlemmar som har ökat med 12% under
året i distriktet. Förklaringen är förmodligen hemarbete och isolering vilket lett till att många
beslutade sig för att skaffa hund under 2020.
De flesta klubbar verkar ha anpassat sina verksamheter och funnit nya vägar. Kurserna har ökat
under året och som i sin tur påverkat såväl intäkter som medlemsantal.
Vi har även gjort en samhällsinsats genom att stötta region Stockholm på begäran, med 90
frivilliga funktionärer till regionen.
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Hedersomnämnanden
Distriktsmästare
Rapport:
Spår: Pia Brygård och Ci Pro Bono Av Nangijala från DTBK
Sök: inga deltagare från Stockholmsdistriktet
Skydd: I skydd nådde ingen tävlande upp till kravet
IGP: inga deltagare från Stockholmsdistriktet
Lydnad: Tina Rosberg och Fia-Friends Var E-Vargen från Mälarö BK
Patrullhund/Bevakning: Inget DM har genomförts under 2020
Rallylydnad: Anne-Marie Folkesson från Stockholm Södra BK
Agility: Inget DM har genomförts under 2020

Distriktets vandringspriser
Vandringsprisernas resultat från 2020 och 2021 kommer att slås ihop och delas ut 2022.
Stockholmspokalen:
Appellpokalen:
Brukspokalen:
Lydnadspokalen:
Inspirationspokalen:
IGP-pokalen:
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Redovisning, Sektorer
Agility

Sammankallande: vakant
Aktiviteter under 2020
-

Agilitysektorn har ej haft några aktiviteter under året. HUS har ansvaret för
utbildningsverksamheten i Agility.

Hundägarutbildning (HUS)

Marie Sundberg (sammankallande)
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

genomfört två instruktörsutbildningar i allmänlydnad under året.

PR/Info

Sektorsansvarig: Anne-Christine Stareborn.
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

svarat för uppdatering av distriktets hemsida och Facebook.

-

redovisat statisk för Facebook, total antal visningar under hela året från den 1/1 2020

Toppen under mars-månad visar att informationen om frivilliginsatser sågs av nästan 1500
använder. Under året 2020 vi fick totalt 5267 nya besökare (87,4%) som diagrammet visar.
Vi hade länk från Facebook-sidan till webbsidan och utskick som hade länkar till webbsidan.
Toppen under mars-månad visar att informationen om frivilliginsatser sågs av nästan 1500
använder. Under året 2020 vi fick totalt 5267 nya besökare (87,4%) som diagrammet visar.
Vi hade länk från Facebook-sidan till webbsidan och utskick som hade länkar till webbsidan.
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Året 2020 började med strax över 600 stycken följare och vid årets slut nådde vi nästan upp till
800 stycken följare.

Rallylydnad

Åsa Grunden Värmdö BK (sammankallande) och Irma Larsson Purins Värmdö BK.
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

i samarbetet med Värmdö BK arrangerat DM 2020 i september. 24 mästarklassekipage
deltog. Distriktsmästare blev Anne-Marie Folkesson från Stockholm Södra BK.

-

i december/januari startat ett ganska omfattande arbete med förberedelserna inför NM
2020. Vi har skapat en projektplan samt ett antal projektgrupper som ansvarar för olika
delar, budgeterat, haft kontakt med SKK om mässan, SBK om upplägg, dialog med hotell,
tagit fram sponsorprogram och börjat kontakta företag etc. Projektet blev i mars
uppskjutet till 2021 pga. Corona.

-

skapat ett domarnätverk med 5 aktiva domarna i distriktet. Nätverket startades i januari
med ett initialt och relationsskapande möte med alla distriktets domare. Beslutade då om
två domarmöten per år. Årets andra möte var digitalt och fokuserade på att bemanna
distriktets tävlingar enligt nedan

-

tagit på oss rollen att i år prova att koordinera klubbarnas önskemål om tävlingar. De har
lämnat in önskemål till oss och vi har utifrån det pusslat ihop datum och klasser till en bra
mix.

-

på grund av brist på domare initierat och lagt tid på att genomföra en domarutbildning. Det
är få deltagare men varje domare kommer att göra skillnad i vår situation. En av tre hann
bli färdig/auktoriserad trots Corona. Övriga genomför sin examination i vår.

-

haft två digitala möten med klubbarna i distriktet för att gå igenom regelrevideringen.
Därefter har klubbarnas synpunkter sammanställts och för närvarande är två deltagare från
distriktet är anmälda till regelreviderings-konferensen som skjutits upp till 2021.

-

en ”inspirationsdag/vidareutbildning för instruktörer genomfördes i oktober. 9 stycken
instruktörer samlades med en inhyrd lärare.

-

sedan 2019 ett nätverk med ett tjugotal representanter från 9 aktiva klubbar. Vi har två
möten om året, vår och höst. Diskussionerna från höstmötet i november ligger till grund för
verksamhetsplanen 2021.
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Rasutveckling

Lars Magnuson Nacka BK (Sammankallande) och Anna Löfblad Värmdö BK.
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

uppdaterat och utbildade funktionärer för MH, beskrivare och figuranter under 2020. Av
dem var 11 stycken nyutbildade.

-

ett MH har arrangerats i Distriktets regi, detta genomfördes i april på Värmdö BK.

Tävlingssektorn

Lotta Wiklander (sammankallande) Mälarö BK, Anna Ahlgren Mälarö BK, Emma Jansson Vällingby
BK och Mats Johansson Värmdö BK.
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

haft en tävlingsledarutbildning i bruks, kursledare var Staffan Nordin. Examinatorer var
Ann Carlson och Carina Stjernborg. Samtliga 8 kursdeltagare som fullföljde utbildningen är
godkända på teoretiskt och praktiskt prov.

-

genomfört en skyddsfigurantutbildning, kursledare var Anders Åberg och Lennart Larsson
från Sörmlandsdistriktet. Utbildningen har genererat tre auktoriserade skyddsfiguranter för
Stockholmsdistriktet, två för Upplandsdistriktet samt två för Sörmlands distriktet.

-

uppdaterat funktionärer regelbundet i SBK tävling.

-

fördelat domaruppdrag under 2020 och sektorn har varit representerad på samtliga DM.

Patrullhund

Susanne Hedlund, Nacka BK (sammankallande), Angelina Karinsdotter, Isabel Nilsson
Stockholmssödra BK och Tomas Pettersson Tyresö BK.
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

deltagit på telefonkonferens med utskottet för samhällsnytta.

-

deltagit på SBK:s utbildningsdagar (konferens).

-

under sommaren kunnat genomföra ett sektormöte utomhus.

-

rekryterat nya ekipage till FM.

-

haft 2 stycken medlemmar i sektorn som gått distriktets Allmänlydnad instruktörsutbildning
för Ann-Marie Folkesson och Åsa Klint.

-

Stockholmsdistriktet har fångat upp 90 stycken SBK medlemmar till region Stockholm för
att bistå vården. PR info ansvarig Anne-Christine Stareborn, har varit behjälplig med det
administrativa/IT.
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Räddningshund

Olivia Jonsson Upplands Väsby BK (sammankallande)
Aktiviteter under 2020
Sektorn har:
-

haft sitt första delprov för räddningshundkursen, provet var helgen den 22–23/8. Kursen
går därmed över och sköts centralt. MSB bekostar resterande.

-

genomfört ett NRT (nationellt räddningshunds test) där ett ekipage (de enda vi har i
Stockholm) deltog och godkändes den 25–27/9.

-

i övrigt haft verksamheten fortsatt pausad och de planerade prova på dagarna samt olika
övningar har därför inte kunna genomföras som tänkt.
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EKONOMI
Årets resultat har bland annat påverkats av pandemin, som exempel har alla externa möten och
konferenser blivit inställda. kurserna har däremot ökat under året och som i sin tur påverkat såväl
intäkter som kostnader. (Kurserna resultatavräknas det året de slutförs).
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning
med tillhörande noter.

EKONOMI

Resultaträkning

Not

2020

2019

175 122

128 850

0

0

23 532

38 363

198 654

167 213

-104 444

-62 931

-14 952

-30 800

Intäkter
Kursavgifter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter och ersättningar

3

Summa intäkter
Kostnader
Kurskostnader
Konferens, kongress, möteskostnader
Övriga direkta kostnader

4

-2 413

-16 774

Övriga externa kostnader

5

-17 284

-15 818

-34 137

-36 525

Personalkostnader
Utbildningar extern
Summa kostnader

-

-

- 173 230

-162 848

-

-

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

-22

-11

Årets resultat

25 402

4 354

2020

2019

Balansräkning per 31 december 2019
Tillgångar
Kundfordringar

-

-

Skattekonto

-

14

Förutbetalda kostnader

-

-

Likvida medel
Summa tillgångar

469 345

442 488

469 345

442 502

419 835

415 481

25 402

4 354

445 237

419 835

310

3 650

Eget kapital & skulder
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

1

3 923

Förutbetalda intäkter

2

19 875

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

2 800
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22 667

469 345

442 502

Ränteintäkter
Räntekostnader
Årets resultat

-

-

-22

-11

25 402

4 354

2020
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Balansräkning per 31 december 2019
Tillgångar
Kundfordringar

-

-

Skattekonto

-

14

Förutbetalda kostnader

-

-

Likvida medel
Summa tillgångar

469 345

442 488

469 345

442 502

419 835

415 481

25 402

4 354

445 237

419 835

310

3 650

Eget kapital & skulder
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

1

3 923

2 800

Förutbetalda intäkter

2

19 875

16 217

24 108

22 667

469 345

442 502

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1 - Övriga kortfristiga skulder (3 923 kr)
Avser en felaktig betalning 700 kr samt skatt och sociala avgifter 3 223 kr.
Not 2 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (19 875 kr)
Avser förutbetald intäkt för Specialsöksinstruktörskurs 20 000 kr samt en upplupen
kostnad 125 kr för programvara.
Not 3 - Övriga intäkter och ersättningar (23 532 kr)
Bidrag Tjänstehund 22 992 kr samt 2 okända inbetalningar á 270 kr från 2019.
Not 4 - Övriga direkta kostnader (2 413 kr)
Avser kostnader för inköp av material och varor, priser och gravyr, möteskostnader
samt
kostnader för DM.
Not 5 - Övriga externa kostnader (17 284 kr)
Avser kostnader för t.ex lokalhyra, bank- och plusgiro, hemsida, porto etc.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 469 345 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 2020 för distriktets verksamhet.

Stockholm den 31 januari 2021

_____________________________________
Lennart Larsson
Ordförande

___________________________________
Ann Carlson
Sekreterare

_____________________________________
Anna Löfblad
Vice ordförande

___________________________________
Åsa Nilsson
Kassör

_____________________________________
Johanna Boström Stone
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 januari 2021

_____________________________________
Inger Irenius
Revisor

___________________________________
Tomas Knuutila
Revisor
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