
Verksamhetsberättelse 2021 
 

 

 

Inledning 

Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben Distrikt Stockholm lämnar härmed följande 

berättelse över verksamhetsåret 2021. 

 

 

Styrelsen har under året ansvarat för de olika kommittéerna enligt nedanstående. 

 

Tävlings- och provkommitté 

Ansvarig under året har varit styrelsen. 

 

Avelskommitté 

Ansvarig under året har varit styrelsen. 

 

SK-kommitté  

Ansvarig under året har varit styrelsen. 

 

IT och PR-kommitté 

Ansvarig under året har varit styrelsen. 

 

Utställningskommitté 

Ansvarig under året har varit styrelsen. 

 

SBK-kommitté 

Ansvarig under året har varit Silvana Ahleby. 

 

Utbildningskommitté 

Ansvarig under året har varit styrelsen. 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under 2021 haft medlemsmöte samt 6 protokollförda styrelsemöten, samtliga 

möten har anpassats efter rådande restriktioner. 

 

 

 

 

Styrelsen 

Ordförande Charlotte Jernbom 

Sekreterare Jeanette Hedman 

Kassör Silvana Ahleby 

Ledamot Kenneth Bast 

Suppleant 1 Jenny Hägglund 

Suppleant 2 Barbro Petersen 



Verksamheten 

Schäferhundklubben distrikt Stockholm har under 2021 bestått av 3 lokalklubbar, SK 

Lövsättra, SK Stjärnborg och SK Ågesta. Lokalklubbarna har under året haft verksamhet som 

anpassats och utförts i enlighet med rådande restriktioner och råd från SKK och SBK. 

 

Distriktet har under 2021 ej haft verksamhet med hänvisning till COVID-19. 

 

Ekonomi 

Sammanställning av resultat- och balansräkning redovisas separat. 

 

Medlemmar 

Distriktets medlemmar uppgår 2021-12-31 till 317 stycken, jämförmed 257 stycken 2020-12-

31. 

 

Tävlings- och provkommitté 

Kommittén har behandlat ansökan och kontakt med Svenska Brukshundklubben gällande 

IGP-prov. Distriktet har medverkat vid genomförande av kval för IGP-FH. 

 

Avelskommitté 

Kommittén har inte haft några aktuella ärenden under året. 

 

SK-kommitté  

Styrelsen har under året fattat beslut att bjuda in till möte för förtroendevalda, planeringen 

sköts fram med hänvisning till COVID-19. 

 

IT och PR-kommitté 

Kommittén har inte haft några aktuella ärenden under året. I styrelsen saknar man kompetens 

gällande programmet Wordpress och har skickat förfrågan till lokalklubbarna om support och 

har i viss utsträckning erhållit sådan. 

 

Utställningskommitté 

Styrelsen har behandlat utställningsansökningar enligt gällande ordning. 

 

SBK-kommitté 

Kommittén har inte haft några aktuella ärenden under året med hänvisning till COVID-19. 

 

Utbildningskommitté 

Distriktet har under 2021 ej haft verksamhet med hänvisning till COVID-19. 
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