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Valberedningens förslag till Svenska Kennelklubbens fullmäktige 2013 

 

Ordförande   Nils-Erik Åhmansson 2 år 
1:e vice ordförande  Mats Stenmark 4 år 
2:e vice ordförande  Pekka Olson   2 år Fyllnadsval 
Ordinarie ledamöter  Britt-Marie Dornell 4 år 
   Annica Uppström 4 år 
   Bo Skalin  4 år Nyval 
 
Suppleanter   Christoffer Schildt 2 år 
   Freddy Kjellström  2 år Nyval 
   Maritha Östlund-Holmsten 2 år Nyval 
   Eva Lejdebrandt 2 år Nyval 
 
Revisorer   Susanne Thell  2 år 
   Malin Nilsson  (BDO) 2 år 
Revisorssuppleanter  Eva Bergzén  2 år 
   John Osser (BDO)  2 år 
 
Disciplinnämnden  
Ordförande   Kerstin Widmark 2 år 
Ordinarie ledamöter  Martin Lindgren 2 år 
   Ulla-Britt Schwang 2 år 
   Tommy Winberg 2 år 
   Beng-Olof Horn 2 år 
Suppleanter   Anders Ekholm 2 år 
   Bernt Klingeborn 2 år 
   Eva Liljekvist Borg  2 år Nyval 

 
Valda till 2015 är: 
2:e v. ordf Mats Stenmark, Per-Inge Johansson, Göran Bodegård och Bengt Pettersson. 
 
Valberedningens förslag till presidie under KF är Carl Hård af Segerstad (ordf) med Alf Andersson som 
v. ordf.  Som rösträknare/justeringspersoner föreslås Gunnar Pettersson Sv. Stövarklubben och 
Thomas Uneholt Stockholms Kennelklubb. 
 
För valberedningen 2013-07-23 
Bo Edoff 
 
 
Jan Erikson   Monika Moberg-Falk Lars O Törnkvist Olle Billström 
 
  



Presentation av Valberedningens föreslagna kandidater 
 

 

Pekka Olson av Valberedningen föreslagen som 2:e vice ordförande 
63 år veterinär sedan 38 år med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Varit 
verksam på SLU som klinikveterinär, lärare och forskare under ca 20 år. Arbetet med 
foderfrågor för hund och katt som konsult och deltidsanställd under sex år. Har arbetat på 
Agria sedan 1995 i en rad olika roller, chefveterinär, marknadschef och chef på Agria 
International, bland annat som VD för Agria Pet Insurance i Storbritannien. Idag är jag 
ansvarig för Agrias veterinära strategier, men fyller också en funktion som senior advisor. 
 
I mitt arbete på Agria har jag arbetat mycket med att sprida rasspecifik information om 
orsaker till sjukdom och död. Detta arbete har manifesterat sig i Agrias Breed Profiles och 
Agrias Breed Updates i samarbete med framför allt Brenda Bonnett och Agneta Egenvall. 
 
Jag har under 15 år varit suppleant i SKKs disciplinnämnd och har genom detta arbete tyvärr 
en god insikt i en del av de problemområden som kan uppstå i samband med hundhållning 
och hunduppfödning. 
 
Jag var med att starta Manimalis och var styrgruppsledamot i Manimalis från start tills dessa 
att mitt arbete med placering utomlands gjorde detta omöjligt. 
 
Jag har för Agrias räkning administrerat Agrias forskningsfond under större delen av den tid 
jag varit anställd på Agria. Jag är ledamot av styrgruppen för Agrias och SKKs forskningsfond 
och jag är sedan grundandet 2004 styrelseledamot i Stiftelsen Hästforskning. 
 
Jag är ordförande i styrelsen i Trofast AB som är det ledande IT-företaget för veterinära 
journaldatasystem i Sverige.  Jag har under de senaste ca 15 åren varit styrelsemedlem för 
Hundstallet i Stockholm.  
 
Privat är jag gift med Lena, också veterinär. Jag har haft hund sedan jag var 10 år gammal, ett 
flertal olika raser, men mest som sällskapshund. Just nu har vi en 14 år gammal Basset fauve 
och en häst. 
 
 
Bo Skalin av valberedningen föreslagen som ordinarie ledamot 
Född 1956, Pensionerad officer sedan september 2012. Startade min hundkarriär i slutet av 
1970-talet med Riesenschnauzer och blev därmed engagerad av brukssidan. Jag utbildade 
mig till bevakningshundinstruktör och korningsledare. Jag tävlade också i drag och spår. 
Utställningsintresset vaknade och jag arrangerade Gävle BK:s utställning under 20-talet år. 
Som uppfödare under kennelnamnet Hassan Hill har jag fött upp över 50 CH och även 
tilldelats Hamilton-plaketten. Är i dagsläget uppfödare på Dvärgschnauzer och Collie. 
Jag har suttit i GäKK styrelse under många år och även under min Finlandsperiod arbetat 
aktivt med utställningsfrågor. 
 
Jag var ordförande för SSPK vid återkomsten till Sverige blev jag ånyo vald till ordförande. 
Medlem i SKK/CS 2003-2007, Ordförande i Dopingkommitten 2003-2004 
Ordförande i Utställningskommitten 2004-2007, Exteriördomare 1995 
Allrounddomare 2010, dömt i 30-talet länder på alla kontinenter. 
  



Freddy Kjällström av Valberedningen föreslagen som suppleant 
Jag är 45 år gammal, är gift och bos i Gräsmark som ligger i Sunne kommun i nordvästra 
Värmland. Arbetar sedan år 2000 som statsvetare vid Karlstads universitet med både 
undervisning och forskning - främst med inriktning mot offentlig förvaltning. När det gäller 
mitt engagemang i hundvärlden har jag varit med i Svenska Stövarklubbens styrelse sedan år 
2004 - Sedan år 2006 har jag innehaft ordförandeposten. Har även under åren 2011-2013 
varit suppleant i Värmlands Kennelklubb. Jag är auktoriserad jaktprovsdomare (Drevprovs-
domare) och auktoriserad ringsekreterare. Jag har två stövare i min ägo, en Hamiltonstövare 
och en Hygenstövare. Är också uppfödare av Hamiltonstövare sedan några år tillbaka 
inunder kennelnamnet: Stövarjägarens.  
  
Mitt stora intresse är jakt och är ordförande för N.a Gräsmarks vvo samt jaktledare för 
älgjaktlaget, men mitt största fritidsintresse är stövarjakt, som jag ägnar mycket tid åt under 
jaktsäsongen.  
 
 
Maritha Östlund-Holmsten av Valberedningen föreslagen som suppleant 
Mycket i mitt liv handlar om hund på ett eller annat sätt, genom aktivt hundliv och genom 
föreningsarbete.  
Många av de som känner till mig ser mig nog som en ”SBK-are”, dels genom den egna 
hundaktiviteten och som aktiv uppfödare av brukhundras, men också genom min roll i SBK,s 
Förbundsstyrelse och i Utskottet Avel och Hälsa.  SBK:are kommer jag alltid att vara, men jag 
har fler ben att stå på inom hundverksamheten – bl.a. i rollen som exteriördomare där jag 
just påbörjat en gruppallround domarutbildning. 
 
Jag arbetar sedan 25 år på ett anrikt försäkringsbolag, planen sedan länge är att arbeta i 3,5 
år till, vi får se om den planen håller eller om någon snabb, ny lagstiftning får för sig något 
annat… 
 
Bor strax utanför Nora i Bergslagen tillsammans med min man som är mentaltest- och 
bruksprovs-domare och lika aktiv med hund som jag är, samt två boxerflickor. Vänskapen 
med de egna hundarna, skogens upplevelser, att ”hitta rätt knapp” i träningen, att ”leta” 
avelshund till nästa kull, att se en ny valpkull födas och att dela både glädje och sorg med 
familj och valpköpare är själva navet i vårt hundliv.  
Annat som är viktigt för mig är respekt, rättssäkerhet och rättvisa för både människa och 
djur. 
Jag trivs bland hästar och hästfolk men rider inte längre, gillar mitt arbete skarpt och ser ofta 
fram emot måndagar… kan senare i livet se tillbaka på många bra saker, bl.a. uppskattning 
för nedlagt arbete i form av Svenska Boxerklubbens finaste utmärkelse Den Gyllene Boxern, 
SBK;s Förtjänstmedalj samt att 2013 ha blivit utsett till Hedersmedlem i SBK och fått något 
fint i ädel metall för mina 25 år i  försäkringsbolaget – jag är jättestolt över detta! 
 
 
Eva Lejdbrandt av valberedningen föreslagen som suppleant 
Jag har levt med hundar större delen av mitt vuxna liv. Jag började min professionella karriär 
i Försvarmakten 1980 som en av de allra första kvinnor som utbildade sig till officerare. 
Under min officersutbildning fick jag en grundlig hundutbildning då det ingick i arbetet att 
hantera bevakningshundar på olika militära anläggningar. Under den perioden hade jag 
också en underbar schäfer som tjänstehund hemma. Jag träffade min man som var utbildad 



instruktör från hundskolan i Sollefteå och inom SBK, så det blev ett gemensamt intresse som 
hållit i sig.  
Jag bytte arbetsuppgifter inom FM under 90-talet och då valde vi att inte fortsätta att ha 
tjänstehund efter vår schäfer, utan tog istället hand om två Labradorer som behövde nya 
hem. Med dem tränade vi spår och eftersök då vi vid den tiden bodde på en gård i 
Östergötland. Vi var mitt i en intensiv småbarnsperiod och valde att vara ”hundlösa” under 
några år efter Labradorerna, då våra tre gemensamma barn krävde en hel del av vår tid.  
Efter nästa 20 år i FM och ett flertal nivåhöjande utbildningar, valde jag att söka mig till den 
civila arbetsmarknaden, där jag ville utveckla det ledarskap som jag fått en bra utbildning i 
under mina år i den militära utbildningsgången. Jag har under de senaste 13 åren varit chef 
inom flera olika branscher såsom, tågtransporter, kulturarvsfrågor, förvaltningsutveckling 
inom staten och i den akademiska världen. Jag har tjänstgjort som stabschef, 
förvaltningschef och stf generaldirektör och rektor. Jag har också innehaft styrelseuppdrag i 
aktiebolag och utbildningskonsortie.  
 
I början av 2000-talet blev suget efter hund stort igen. Vi skaffade då vår första tik av rasen 
Kerry Blue Terrier och importerade en hane från Irland som utgjorde grunden för vår 
uppfödning. Vi startade kennel Edrus 2004 och har i genomsnitt haft 1-2 kullar /år sedan 
dess.  
 
Jag blev då också engagerad i föreningslivet, först som ledamot i Kerryklubben, sedan som 
ordförande i Terrierklubben under en kortare period. Sedan 2010 är jag ordförande i 
Kerryklubben och sedan något halvår tillbaka även suppleant i Västra Kennelklubben. Jag har 
utbildat mig till ringsekreterare och certifierad utställningsarrangör och har arbetet på 
STOKK’s utställningar i sekretariatet en hel del innan jag flyttade till västkusten. Jag har gått 
delar av SKK’s uppfödarutbildning samt avelsfunktionärs-utbildning och även utbildat mig till 
hundfrisör och driver en hundtrim som företag, med Kerry som specialitet naturligtvis.  
För närvarande arbetar jag som chef för Kultur och fritidsförvaltningen i min hemkommun 
Lilla Edet. Jag och maken har tre vuxna utflugna barn som bor kvar i Stockholm och 6 Kerrisar 
hemma. 
 
 
Eva Liljekvist-Borg av Valberedningen förslagen som suppleant i Disciplinnämnden 
 
Jag heter Eva Liljekvist-Borg är en aktiv kvinna i mogen ålder, bosatt i Skåne. 
Min familj består av tre vuxna barn med familjer som tillsammans sett till så att jag fått sex 
härliga barnbarn. 
Mina intressen förutom mitt engagemang i samhällsutveckling och min familj, är i huvudsak 
hundsporten och dess föreningsverksamhet. 
 
Jag har många års erfarenhet av ledarskap inom offentlig förvaltning som chef i mindre och 
medelstora kommuner. 
 
Har som förvaltningschef under de senaste åren haft  övergripande ansvar för verksamhet, 
ekonomi och personal inom både socialtjänst, förskola/grundskola, barn-och ungdomskultur 
och vuxenutbildningen. 
 
Jag antar gärna nya utmaningar och har under årens lopp engagerat mig i olika 
utvecklingsprojekt såväl utom som inom mina ordinarie uppdrag inom de olika 
verksamhetsområdena. 



 
Jag har under många år varit uppfödare i på svart riesenschnauzer och dvärgschnauzer p/s, 
under prefix kennel Gebories. Kennel Gebories blev 1989 vinnare av SKKs årets uppfödare 
med våra dvärgschnauzrar. 
 
Har också fött upp schäfer tillsammans med Marianne Fürst-Danielsson i början av 1980-
talet. Jag har varit aktiv inom såväl SBK som SKK samt diverse rasklubbar.  
 
Mitt stora engagemang inom hundsporten har jag inom utställningsverksamheten. Jag är 
sedan 1991 auktoriserad exteriördomare och numera domare på ca 170 raser. 
Gruppallrounder på grupp 1, 2 och 4 samt auktoriserad på flertalet raser inom gr. 3, 5,6, 8 
och 9.  
 
Domaruppdragen blir ganska många under året och innebär en hel del trevliga reser med 
möten med många olika människor och kulturer från olika delar av världen och framförallt 
ett privilegium att få bidra i bevarandet av raser och den kynologiska utvecklingen utifrån 
rasstandard. 
 
Jag ser på mig själv som en humoristisk, positiv och utåtriktad person som har lätt för att 
knyta kontakter och samverka. 
 
Jag tror att många i min omgivning uppfattar mig som engagerad och spontan och att jag har 
lätt för att uttrycka min ärliga uppfattning i frågor, en egenskap jag också uppskattar hos 
andra.  
 


