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Stockholmsdistriktets organisation 

SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:     Lennart Larsson 

Vice ordförande:    Anna Löfblad 

Sekreterare:     Ann Carlson 

Kassör:      Åsa Nilsson 

Ledamot:     Johanna Boström Stone 

Suppleant:     Anne Spännare 

Suppleant:     Anna Ahlgren 

 

Revisorer:     Inger Irenius  

      Tomas Knuutila 

       

 

Revisorssuppleanter:    Vakant 

      Lennart Lindberg 

 

Valberedning:     Mats Johansson (sammankallande) 

      Lars Broberg 
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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 2021, var 6 088 medlemmar, vilket motsvarar en ökning med 11 
procent eller 611 personer.  
 
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 
Styrelsen har inte genomgått någon förändring under verksamhetsåret 2021. 
 
Medlemsmöten  
Under året har två medlemsmöten genomförts:  
Årsmöte 2021-08-22 
Höstmöte 2021-11-09 
 
Distriktsrepresentation 
SBK:s digitala kongress: Lennart Larsson 
SBK:s digitala 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 2021 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 2021 har distriktet bistått såväl lokalklubbar som SBK centralt med upprättande av funktionärslistor och 
utbildningsadministration med mera. 
 
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.  
 
Distriktets mål och utfall 
Tidigare har medlemmar uttryckt att de upplever en otydlighet kring presentationen av diagrammen. Det är distriktens 
mätbara mål som visar om de har uppnåtts och i vilken omfattning. De mål som visas nedan är målstyrning, engagemang hos 
klubbarna och erfarenhetsutbyte mellan lokalklubbarna i distriktet. Det som vi mäter är antal deltagare och antal möten där 
klubbarna har deltagit i distriktets aktiviteter. 
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Distriktets mål och utfall 

Mål: Målstyrning infört i samtliga av distriktets 13 klubbar. 
Utfall: Målstyrning är infört i tio av distriktets klubbar 13 klubbar. 
 

 
 
Mål: Att öka antalet personer som deltar i distriktets aktiviteter. 
Utfall: Ett minskat antal personer har deltagit i distriktets aktiviteter. 
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Mål: Att öka antalet möten som kan generera aktiviteter inom i distriktet. 
Utfall: Ett minskat antal aktiviteter har deltagit som hållits i distriktets regi. 

 
 
2020: 5 477 Medlemmar 
2021: 6 088 Medlemmar 
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Sammanfattning av året som gått! Covid-19 

2021 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 eller flyttade. 
 
Däremot har det varit ett positivt år vad gäller antal medlemmar som har ökat med 11% under året i distriktet. Förklaringen 
är förmodligen hemarbete och isolering vilket lett till att många beslutade sig för att skaffa hund under 2021. 
 
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. 
 

 
 

Nordiska Mästerskapen i Rallylydnad 
 
NM i Rally hölls i Upplands Väsby den 11–12 december och från de tävlande har vi enbart hört lovord och att alla varit 
positiva till distriktets arrangemang. 

 
Stockholmsdistriktets Rallysektor har hela tiden haft ambitionen att använda tillfället att sprida information om rallylydnad 
och det skall bli fler som utövar vår sport. 
 
Ett stort Grattis till Sverige och Monica Svensson med hunden Zkoj som vann den individuella tävlingen och även till det 
svenska laget som knep ett silver. Även ett stort tack till Rallysektorn som gjort ett stort arbete med att planera och 
genomföra tävlingen på ett föredömligt sätt. 
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Redovisning, Sektorer 

Agility 
Sammankallande: vakant  
Aktiviteter under 2021 
 

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

Hundägarutbildning (HUS) 
Marie Sundberg (sammankallande) Tyresö BK. 
Aktiviteter under 2021 
Sektorn har: 
 

- genomfört två kurser för instruktörer i allmänlydnad som samkördes av två lärare. 

PR/Info 
Sektorsansvarig: Anne-Christine Stareborn. 

Aktiviteter under 2021 

Sektorn har: 

- uppdaterat löpande distriktets hemsida och Facebook. De är viktiga kommunikationsinstrument i arbetet att få ut 

snabb och relevant information. Hemsidan har kompletterats med utdrag ur SBK-info och länk till original-

dokumentet. SBK-info innehåller nyheter och information från SBK:s kansli. 

- redovisat statistik för Facebook och hemsidan, total antal visningar under hela året från den 1/1 2021. 

 
Diagrammet visar antal besökare på hemsidan, www.sbkstockholm.se under 2021.  

Det låga antal besökare är ett troligtvis ett resultat av Covid-19 restriktioner. 

 
Facebook – Stockholmsdistriktet 

Året 2021 började med strax över 800 följare och vid årets slut nådde vi nästan upp till 1004 följare. 
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Rallylydnad 
Åsa Grunden Värmdö BK (sammankallande) och Irma Larsson Purins Värmdö BK. 
Aktiviteter under 2021 
Sektorn har: 
 

- koordinerat distriktets tävlingar. 

- har under en stor del av året arbetat med planering och upplägg kring det NM som genomfördes i december. 

Distriktet har arbetat intensivt med NM i samarbete med SBK centralt, NKU och SKK. Mycket behjälpliga har 

distriktets funktionärer varit i detta arbete som redan pågått i två år.  

- i juni haft en inspirations-/utbildningsdag för rallynätverket. Utbildningen innehöll regler och moment i de nordiska 

klasserna. 

- haft nätverksmöten. 

- genomfört ett regelrevideringsmöte. 

- anordnat skrivarutbildning. 

Rasutveckling 
Lars Magnuson Nacka BK (Sammankallande) och Anna Löfblad. 
Aktiviteter under 2021 
Sektorn har: 

- efterfrågat utbildningsbehov från klubbarna, tyvärr har svarsfrekvensen varit låg, Endast en klubb har anmält att de 

har 2 personer som önskar gå figurantutbildning. Underlaget har varit för svagt för att starta upp några kurser. 

- deltagit på SBK:s RAS/RUS konferens i oktober. 

Tävlingssektorn 
Lotta Wiklander (sammankallande) Mälarö BK och Mats Johansson Värmdö BK. 
 
Aktiviteter under 2021 
Sektorn har: 

- vid centrala regelrevideringens möten har Stockholmsdistrikt representerats av Anna Ahlgren Mälarö BK (bruks) och 

Mats Johansson Värmdö BK samt Annika Westerlund Värmdö BK (lydnad). 

- samordnat 2021 års tävlingar via e-post med lokalklubbarna. 

- fördelat domaruppdrag. 

Patrullhund 
Susanne Hedlund, Nacka BK (sammankallande). 
 
Aktiviteter under 2021 
Sektorn har: 

-  haft två Patrullhundkurser internat planerade för uppstart under våren men fick flyttas fram till hösten på 
grund av Covid-19 restriktioner. Kurs 1 startades upp vecka 33 och kurs 2 startades upp vecka 39. Internatkurserna 
är sammanlagt 3 veckor och slutprov blir till våren 2022 för bägge kurserna. 
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Räddningshund 
Olivia Jonsson Upplands Väsby BK (sammankallande)  
 
Aktiviteter under 2021 
Sektorn har: 

- nu kommit i gång med kursen som pågått under lång tid, på grund av ett långt Corona stopp. De har haft delprov 

två där tre personer av fem blivit godkända. De övriga väntar på omprov framöver.  

- deltagit på kris och beredskapsveckan och visade tillsammans med patrullhundförare upp räddningshund, tyvärr var 

det ett lågt antal besökare.  

- fått fyra nya räddningshunds ekipage som har klarat certprov på sina hundar. 
Dessa kommer allt eftersom få göra Rhfu (förarutbildning), NRT (prov för att stå på larmlista) samt NUSAR 

grundkurs (MSB grundkurs för de på larmlistan).  

 

 

Hedersomnämnanden 
Distriktsmästare för 2021 kommer att pga. av Covid-19 att utgå detta år. Vandringspriser för 2020 och 2021 kommer att delas 
ut under årsmötet  
2022. 
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EKONOMI 

Årets resultat har bland annat påverkats av lägre kongresskostnader och färre kurser än planerat som i sin tur påverkat såväl 

intäkter som kostnader. (Kurserna resultat avräknas det året de slutförs). 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 

Resultaträkning 
per 31 december 2021 
 

Resultaträkning  Not 2021  2020 
Intäkter       
Kursavgifter    177 090  175 122  
Övriga intäkter och ersättningar 3 17 803  23 532    
Summa intäkter   

 194 893  198 654  

       
Kostnader       
Kurskostnader    -165 052  -104 444 

Konferens, kongress, möteskostnader  -5 101  -14 952 

Övriga direkta kostnader 4 -864  -2 413 

Övriga externa kostnader  5 -10 995  -17 284 

Personalkostnader    -7 973  -34 137 

Summa kostnader  
 - 189 985  -173 230 

       
Finansiella poster       
Räntekostnader    -  -22 

Årets resultat   
 4 908  25 402 
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Balansräkning 
Per 31 december 2021 

Balansräkning per 31 december 2021   
Tillgångar    2021  2020 
Likvida medel   

 585 927  469 345 

Summa tillgångar    585 927  469 345 

       
Eget kapital & skulder      
Balanserat resultat    445 237  419 835 

Årets resultat    4 908  25 402 

Summa eget kapital   450 145  445 237 

       
Skulder       
Leverantörsskulder   51 958  310 

Övriga kortfristiga skulder  1 820  3 923 

Förutbetalda intäkter  2 83 004  19 875 

Summa skulder    135 782  24 108 

Summa eget kapital och skulder  585 927  469 345 
 
 

Noter 
 
Not 1 - Övriga kortfristiga skulder (820 kr) 
Avser två okända inbetalningar 820 kr. 
 

Not 2 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (83 004 kr) 
Avser förutbetald intäkt 72,000 kr för Instruktörsutbildning samt upplupna kostnader  
på 11,004 kr för NM i Rally 2021. 

 
Not 3 - Övriga intäkter och ersättningar (17 803 kr) 
Bidrag Tjänstehund 15,303 kr samt ersättning för räddningshundskurs 2 500 kr. 

 
Not 4 - Övriga direkta kostnader (864 kr) 
Avser kostnader för inköp av material och varor, priser och gravyr samt kostnader för DM. 

 
Not 5 - Övriga externa kostnader (10 995 kr) 
Avser kostnader för till exempel lokalhyra, bankgiro, hemsida, porto etcetera 

 

Förslag till vinstdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 585,927 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 
2021 för distriktets verksamhet. 
 
 
 
 
Stockholm den 31 januari 2022 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________  
Lennart Larsson Ann Carlson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________  
Anna Löfblad Åsa Nilsson 
Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________   
Johanna Boström Stone  
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 januari 2022 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________  
Inger Irenius Tomas Knuutila 
Revisor Revisor 


