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Stockholmsdistriktets organisation 

SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2022 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:     Lennart Larsson 

Vice ordförande:    Anna Löfblad 

Sekreterare:     Ann Carlson 

Kassör:      Åsa Nilsson 

Ledamot:     Johanna Boström Stone 

Ledamot:     Irene Ronge 

Ledamot:     Silvana Ahleby 

Suppleant:     Helene Forsberg 

Suppleant:     Patrik Aronsson 

 

Revisorer:     Elisabeth Dahlstedt 

      Tomas Knuutila 

       

 

Revisorssuppleanter:    Lennart Lindberg 

      Vakant 

       

 

Valberedning:     Mats Johansson (sammankallande) 

      Lars Broberg 

      Lotta Berntsson (till och med 2022-11-03) 
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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 2022, 5 700 medlemmar, vilket motsvarar en minskning  
med 6,8 procent eller 388 personer.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten samt kontinuerlig kontakt avseende löpande handläggning.  
Samtliga protokoll finns utlagda på distriktets hemsida. 
 
Förändringar i styrelsen 
Styrelsen har inte genomgått någon förändring under verksamhetsåret 2022. 
 
Medlemsmöten  
Under året har tre medlemsmöten genomförts:  
Årsmöte 2022-03-23 
Vårmöte 2022-04-27 
Höstmöte 2022-11-09 
 
Distriktsrepresentation 
SBK:s kongress: Lennart Larsson och Åsa Nilsson 
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 2022 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 2022 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 samtliga 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 som har hållits i distriktets regi. 
 

 
 
2021: 6 088 Medlemmar 
2022: 5 700 Medlemmar 
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Sammanfattning av året som gått!  

Början av året var fortsatt påverkat av COVID -19, däremot har resten av året återgått till mer eller mindre normala till 
förhållanden. Även resultatet har detta år påverkats av pandemin, men kongressen har kunnat hållas som vanligt och våra 
medlemsmöten har kunnat genomföras, vilket är glädjande. 
 
Tyvärr har det varit lite aktiviteter i distriktet, bland annat ett planerat ordförandemöte 2022 som inte blev av.  
 
Våra medlemsmöten har varit välbesökta under året som gått, fler klubbar och personer har varit delaktiga på våra möten. Vi 
har också haft ett sektormöte där flertalet sektorer var på plats. Kurserna har även ökat under året och som i sin tur påverkat 
intäkterna positiv riktning. 
 
Det har varit ett negativt år vad gäller antal medlemmar som har minskat med 10,3 procent under året. 
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Redovisning, Sektorer 

Agility 
Sammankallande: vakant  
Aktiviteter under 2022 
 

- agilitysektorn har inte haft några aktiviteter under året. HUS har ansvaret för utbildningsverksamheten i Agility. 
- styrelsen planerar att lägga ner sektorn under 2023, då vi inte hittar någon som vill driva verksamheten. Men 

utbildningsdelen ligger kvar hos HUS. 

Hundägarutbildning (HUS) 
Marie Sundberg (sammankallande) Tyresö BK. 
Aktiviteter under 2022 
Sektorn har: 
 

- startat en instruktörsutbildning SBK Instruktör hösten 2021 och slutfördes våren 2022, 11 instruktörer blev 
examinerade.  

- genomfört och slutfört två kurser för instruktörer i allmänlydnad som samkördes av två lärare. 
- har deltagit på den digitala Central konferens och dialogmöten.  
- startat en Instruktörsutbildning SBK Instruktör under hösten 2022 och som kommer att slutförs under våren 2023. 
- en ny lärare under utbildning, Annette Ståhl, Nacka BK och hon planeras bli klar under våren 2023. 

 
• Tyvärr kommer Marie Sundberg att sluta som sammankallande i sektorn vid Stockholmsdistriktets årsmöte och 

styrelsen letar efter en efterträdare. 

PR/Info 
Sektorsansvarig: Anne-Christine Stareborn. 

Aktiviteter under 2022 

Sektorn har: 

- Löpande uppdaterat 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 2022. 
 
Hemsidan 
Diagrammet visar antal besökare på hemsidan, www.sbkstockholm.se under 2022.  
I år har det hänt något märkligt vid två tillfällen i slutet av april och i början av juli fick hemsidan många besökare. Tyvärr kan 
jag inte se vad som skulle ha orsakat dessa höga siffror. Vi har cirka 150–180 besökare igenomsnitt under året. 
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Facebook – Stockholmsdistriktet 

I slutet av 2021 hade vi 1004 följare och den 31 december 2022 har vi 1287 följare. 
Diagrammet visar också fördelningen kvinnor och män samt ålder. 
 

 

Rallylydnad 
Åsa Grunden Värmdö BK (sammankallande) och Irma Larsson Purins Värmdö BK. 
Aktiviteter under 2022 
Sektorn har: 
 

- koordinerat distriktets tävlingar. 
- i samarbete med Värmdö BK arrangerat DM 2022 i september.  
- startat en Rally cup där målgruppen är alla klubbar inom distriktets ramar (namngivna i statuterna). Den klubb som 

har bäst resultat på sina tre bästa tävlingar under året vinner cupen. 
- I samarbete med Värmdö BK anordnat en rallytävling på Hundmässan. Sektorn bistod dem i deras arrangemang och 

hade i anslutning till tävlingsområdet en informationsstation där vi spred kunskap och material om rallylydnad 
generellt och specifikt i distriktet. 

- haft möten med ett nätverk med ett tjugotal representanter från 9 aktiva klubbar. Under 2022 genomfördes två 
möten ett maj och ett i november. 

- haft följande utbildningsaktiviteter för att förbereda klubbarna på nya regler inom rallylydnad 2023. Två av 
distriktets domare har deltagit på domarkonferensen. En utbildningsdag för domare och instruktörer med 
information om nya regler med träning i de nya momenten. Ett digitalt utbildningsmöte för skrivare och 
tävlingssekreterare inom distriktet med information om de nya reglerna. 

- i maj/juni genomfört en skrivarutbildning där 5 skrivare har auktoriserats. 

Rasutveckling 
Lars Magnuson Nacka BK (Sammankallande) och Anna Löfblad. 
Aktiviteter under 2022 
Sektorn har: 

- efterfrågat utbildningsbehov från klubbarna, tyvärr har svarsfrekvensen varit låg och underlaget har varit för svagt 
för att starta upp några kurser. 

- deltagit på SBK:s RAS/RUS konferens i oktober. 
- skapat en grupp som skall se över distriktets funktionärslistor för MH och MT figuranter. 
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Tävlingssektorn 
Lotta Wiklander (sammankallande) Mälarö BK och Mats Johansson Värmdö BK. 
 
Aktiviteter under 2022 
Sektorn har: 

- haft ett utbildningstillfälle avseende klass 3 reglerna.  
- genomfört ett kompetensprov för tävlingsledare bruks och tävlingsledare lydnad. 
- fördelat domaruppdrag under året. 
- deltagit vid den centrala regelrevideringskonferensen 15–16 oktober 2022 för lydnad, representanter för distriktet 

var Mats Johansson och Irene Ronge.  
- hållit ett möte på Stockholm Södra BK. På mötet deltog 17 personer och 9 lokalklubbar var representerade. På 

mötet gavs information om kommande utbildningar. Tävlings- och provverksamheten framöver diskuterade bland 
annat vilka möjligheter som finns för att engagera flera. 

Patrullhund 
Thomas Lamrell, SoSu BK (sammankallande). 
 
Aktiviteter under 2022 
Sektorn har: 

- haft två Patrullhundkurser internatkurser som startade under hösten 2021 och avslutades under våren 2022. Kurs 1  
- arrangerat DM, Kikki Johansson på Värmdö BK har varit ansvarig för tävlingen. Lars Bispgård, Tyresö BK tog hem 

första platsen och som vann även FMM Patrullhund. 
- haft två möten under året, ett uppstartsmöte med sektorns medlemmar där även Ann Carlsson från distriktets 

styrelse deltog. Ett möte där samtliga klubbars tjänstehundssektorer var inbjudna. På mötet deltog representanter 
från 3 klubbar. 

- haft ett möte med försvarmaktsombudet tillsammans med representanter från styrelsen, för att planera 
Stockholmsdistriktets framtida kursverksamhet.  

- gjort två utskick till alla patrullhundsinstruktörer i Stockholmsdistriktet, tyvärr har man inte fått många svar och de 
man fått är negativa. 

 
• Susanne Hedlund har under våren avsagt sig posten som sektorsansvarig för patrullhund. Styrelsen har tillsatt en ny 

ansvarig för sektorn och bildat en ny grupp som är delaktiga i sektorns arbete. 

Räddningshund 
Olivia Jonsson Upplands Väsby BK (sammankallande)  
 
Aktiviteter under 2022 
Sektorn har: 

- genomfört SM i Räddningshund tillsammans med Upplandsdistriktet under helgen 16–18 september. 
- godkänt tre nya ekipage från kursen i Stockholmsdistriktet. 
- deltagit på Stockholmsmässan där fyra ekipage visade upp sig. 
- haft öppet hus hos räddningstjänsten där ekipage från Stockholmsdistriktet deltog.  
- tagit kontakt med olika kommuner som visat ett stort intresse för sina lokala frivilliga försvarsorganisationerna 
det är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen (FFO). 
eftersom SBK är en frivillig försvarsorganisation, så gäller inte detta enbart tjänstehund. Sektorn har förmedlat 
kontakten vidare till lokala klubbarna och flertalet har satt en representant för kontakt med kommunen. 
- haft deltagande ekipage från Stockholmsdistriktet där länsstyrelsen i Stockholm kallat in alla kommuner samt 
FFO:er 
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Hedersomnämnanden 
Distriktsmästare för 2022  

Distriktsmästare 
 
Rapport: Inställt 
 
Spår: Pia Brygård med Ci Pro Bono Av Nangijala, Danderyd-Täby BK. 
 
Sök: Ingen DM mästare; ingen tävlande nådde upp till kraven. 
 
Skydd: I distriktsmästerskap i skydd fanns ingen anmäld deltagare från ditriket. 
 
IGP: Ingen DM mästare, ingen tävlande nådde upp till kraven. 
 
Lydnad: Josefine Malmström med Zathungens I'kiro, Vällingby BK. 
 
Patrullhund/Bevakning: Jonna Kronholm med FM Nyx. 
 
Rallylydnad: Cecilia Carlson från Stockholm Södra BK. 
 
Agility: Inställt 
 

Distriktets vandringspriser 
 
Stockholmspokalen:  
 
Appellpokalen:  
 
Brukspokalen:  
 
Lydnadspokalen:  
 
Inspirationspokalen:  
 
IGP-pokalen: 
 
Rallylydnad:  
 
Agility:  
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EKONOMI 

Årets resultat har även detta år påverkats av pandemin, men kongressen har kunnat hållas som vanligt och våra 
medlemsmöten har kunnat genomföras, vilket är glädjande. Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 
 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående vinstmedel, 457,758 kronor balanseras i ny räkning. 
 
 

 

Resultaträkning 
per 31 december 2022 

  Not 2022  2021 
Intäkter       
Kursavgifter    107 557  177 090  
Övriga intäkter och ersättningar 2 28 461  17 803    
Summa intäkter   

 136 018  194 893  

       
Kostnader       
Kurskostnader    -82 608  -165 052 
Konferens, kongress, möteskostnader  -18 278  -5 101 
Övriga direkta kostnader 3 -6 812  -864 

Övriga externa kostnader  4 -14 972  -10 995 
Personalkostnader    -5 735  -7 973 
Summa kostnader  

 - 128 405  -189 985 

       
Årets resultat   

 7 613  4 908 
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Balansräkning 
per 31 december 2022 
 

Tillgångar   
 2022  2021 

Kortfr fordringar    1 124  57 253 

Likvida medel   
 478 184  528 674 

Summa tillgångar    479 308  585 927 

       
Eget kapital & skulder      
Balanserat resultat    450 145  445 237 
Årets resultat    7 613  4 908 
Summa eget kapital   457 758  450 145 

       
Skulder       
Leverantörsskulder   550  51 958 

Övriga kortfristiga skulder   -  820 

Förutbetalda intäkter  1 21 000  83 004 
Summa skulder    21 550  135 782 
Summa eget kapital och skulder  479 308  585 927 

 
   

Noter 
Not 1 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (21,000 kr) 
Avser förutbetald intäkt 21,000 kr för Instruktörsutbildning. 
  
Not 2 - Övriga intäkter och ersättningar (28,461 kr) 
Bidrag Tjänstehund 20,108 kr, ersättning för räddningshundskurs 2,500 kr, ersättning för godkända 
patrullhundar 4,000 kr, bidrag fr medlem samt okända (fel)inbetalningar som inte gått att spåra 1,853 kr. 
  
Not 3 - Övriga direkta kostnader (6 812 kr) 
Avser kostnader för inköp av material och varor, priser och gravyr samt kostnader för DM. 
  
Not 4 - Övriga externa kostnader (14,972 kr) 
Avser kostnader för till exempel lokalhyra, bankgiro, hemsida, porto etcetera.  
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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 
2022 för distriktets verksamhet. 
 
 
 
 
Stockholm den 31 januari 2023 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________  
Lennart Larsson Ann Carlson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________  
Anna Löfblad Åsa Nilsson 
Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________   
Johanna Boström Stone Irene Ronge 
Ledamot Ledamot 
 
 

 
 

 ________________________________________________  
Silvana Ahleby 
Ledamot 
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 januari 2022 
 
 
 

 ________________________________________________   _____________________________________________  
Elisabeth Dahlstedt Tomas Knuutila 
Revisor Revisor 


