Presentation av valberedningens
forslag till SKK/CS
De som presenteras är personer på nya poster och helt nya personer

Pekka Olson
föreslagen som
ordförande på 2 år

Geografisk hemvist

Bosatt på Lidingö

Klubbtillhörighet

STOKK och Uppsala brukshundklubb

Civilt arbete

Chef veterinära strategier Agria Djurförsäkring. Jag sitter i Agrias
ledningsgrupp. Jag upprätthåller också funktionen som chefsveterinär i
Agria Danmark. I grunden är jag smådjursveterinär med
specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar.

Erfarenhet från
föreningsarbete
Andra funktioner inom
hundorganisationer

I SKK sammanhang har jag varit suppleant i Disciplinnämnden i ca 15 år
och som sådan deltagit i stort sett samtliga sammanträden.
Jag har varit med under hela uppbyggnaden av International Partnership
for Dogs, IPFD, och är ordförande i den internationella styrelsen.
Jag är sedan mitten på 1990-talet styrelseledamot, och de senaste ca 10
åren vice ordförande, i Svenska Hundskyddsföreningen – Hundstallet i
Stockholm.
Jag sitter också i styrelsen för Stiftelsen Hästforskning sedan starten
2004.
Jag är ledamot (en av tre externa) i fakultetsnämnden för
Veterinärmedicinska- och Husdjursvetenskapliga fakulteten.
Jag var med och grundade Manimalis 1990 och var medlem av
styrgruppen till 2009.
Med min veterinära bakgrund är det kanske inte konstigt att jag brinner
för hundars hälsa. Jag har bland annat varit med att göra skadestatistik
från Agria tillgängligt i form av Agria breed profiles för rasklubbar och
andra intressenter. Jag brinner också för möjligheten till internationellt
informationsutbyte rörande hälsofrågor något som International
Partnership for Dogs och DogWellnet.com är bra plattformar för.
Jag är också mycket intresserad av hundens roll i samhället. Hundar
tillför så mycket i form av både fysiskt och psykiskt välbefinnande och
hundens positiva roll i samhället behöver både ständigt bevisas och
kommuniceras. Ökning av andelen SKK-registrerade hundar och en
positiv medlemsutveckling är också mycket viktiga frågor för mig.

Detta brinner jag för

Något ni inte visste om
mig (avdelningen
kuriosa)

Jag är intresserad av veteranfordon och hoppas att när jag blir
heltidspensionär få mer tid att slutrenovera min lättviktsmotorcykel av
märket DKW Hobby Roller årsmodell 1956.

Britt-Marie Dornell
föreslagen som 2:e vice
ordförande på 4 år

Geografisk hemvist

Skåne

Klubbtillhörighet

SISK och SvTeK

Civilt arbete

Aktivitetssamordnare och Anhörigombud inom Sjöbo
Kommun
Ledamot av CS sedan 2001, ordförande i SKK/AK i 12 år,
Nuvarande ordförande i SKK/JhK, Tidigare styrelseledamot i
SISK i drygt 20 år, mångårigt sekreteraruppdrag inom
lokalklubb och under 30 år olika uppdrag inom FAs olika
kommittéer bl.a. regler, domarutbildning, prov och
utställning

Erfarenhet från föreningsarbete

Andra funktioner inom
hundorganisationer
Detta brinner jag för

Jaktprovsdomare för brittiska stående fågelhundar
Exteriördomare grupp 7 och tax







Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

En rastypisk ut- och insida i en sund och frisk kropp –
för alla raser
Vi har hund som gemensam nämnare men helt olika
ingångar till detta intresse. Hur ska vi i framtiden
hålla ihop denna heterogena medlemsskara så att vi
respekterar varandra.
Att fler väljer rashund vid hundköp
Hundens rätt att vara hund
Ödesfrågan – hur bibehålla/öka intresset för ideellt
arbete

Min första hundkärlek var en vit engelsk bulldogg som en
granne ägde. Jag var nog 4-5 år. Det var bara ägaren och jag
som tyckte om honom. Denna min kärlek resulterade i en
tjock bunt av Hundsport från 50-talet som jag fick av
bulldoggsägaren och som jag fortfarande har kvar.

Bengt Pettersson

föreslagen som ordinarie ledamot
på omval 4 år

Geografisk hemvist

Bor i Örebro

Klubbtillhörighet

Örebro läns kennelklubb och Svenska Setterklubben för
Engelsk Setter
Arbetar som distriktsläkare.

Civilt arbete
Erfarenhet från föreningsarbete

Andra funktioner inom
hundorganisationer
Detta brinner jag för

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Började inom Örebro Läns Kennelklubb som suppleant i
styrelsen 1985 och samtidigt utsågs jag var en av två
representanter för ÖLKK i dåvarande Örebro Djursjukhus
styrelse.
Jag har arbetat i ÖLKK:s styrelse i 21 år bland annat som
ordförande under en period. Arbetat som revisor för SHUdistriktet under en period. 1996 DUK tills den lades ned. 19972001 medverkade jag i föreningskommittén.
2003 invald som suppleant i CS, den senaste 4 årsperioden
som ordinarie ledamot. Har för närvarande ordförandeskapet i
PTK och SKK:s dopingkommitté.
Medverkar på Stockholm hundmässa som tävlingsläkare.
Arbetar på ÖLKK:s nat och internat utst.
Samhällsnyttiga hundar i vid mening.
Fortsatt forskningssatsning tillsammans med Agria och SLU.
Fortsatt utveckling av webbaserad utbildning med prioritering
av uppfödare.
En organisationsöversyn med det gemensamma inom
organisationen lyfts fram.
Vid 100 årsjubileet för Svenska Setterklubben för Engelsk
Setter 2003 blev jag klubbmästare i lerduveskytte.

Maritha ÖstlundHolmsten
föreslagen som ordinarie ledamot
på 4 år

Geografisk hemvist

Gyttorp, Nora Kommun

Klubbtillhörighet

SKK; Örebro Läns Kennelklubb
Svenska Brukshundklubben, Svenska Boxerklubben,
Örebro BK, Nora BK samt någon mer rasklubb och även
brukshundklubb

Civilt arbete

Försäkringsrådgivare

Erfarenhet från föreningsarbete

Sedan 16 års-åldern, ungefär, och pågår ännu...
Inom rasklubb, på alla poster i princip – både centralt och i
lokalområden. Var rasklubbsordförande under många år.
SBK – centralt genom 11 år i Förbundsstyrelsen, startade
utskottet Avel och Hälsa vid en omorganisation och var dess
ordförande med ansvar för SBKs rasklubbar och deras
avelsansvar, mentalitetsarbetet mm, under ca 5 år. Har även
varit aktiv hos flera lokalklubbar, bl.a. med utställnings- och
mentalverksamhet. Har även viss erfarenhet från ridsportens
föreningsliv.

Andra funktioner inom
hundorganisationer

Exteriördomare, ringsekreterare, beskrivare.
Uppfödarutbildningar – främst anatomi och juridik hos länsoch rasklubbar.

Detta brinner jag för

Respekt och rättvisa för både människa och djur.
Men det ska också vara lätt att göra rätt – ett uttryck jag
gillar och som myntades för ett par år sedan.

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Intresserad av många saker utanför hundvärlden, men tiden
medger inte så stort engagemang för andra saker.

Freddy Kjellström
föreslagen som ordinarie ledamot
på 4 år

Geografisk hemvist

Värmland, Gräsmark

Klubbtillhörighet

Ordförande Svenska Stövarklubben sedan år 2006, och
styrelseledamot sedan år 2004

Civilt arbete

Universitetsadjunkt i statsvetenskap vid Karlstads universitet

Erfarenhet från föreningsarbete

Ledamot i Kommunfullmäktige Sunne (2013-)
1:a Ersättare i Kommunstyrelsen Sunne (2015-)
Ersättare i Socialnämnden Sunne kommun (2006-2010)
Vice ordförande i Bildningsnämnden Sunne kommun (2013-)
Sekr. i Karlstads/Hammarö Jaktvårdskrets (2002-2004)
Ordf. N:a Gräsmarks Viltvårdsområde (2008-)
Jaktledare i älgjaktslag (1991-)
Revisor SWEPSA (Svenska Statsvetenskapliga förbundet)
(2005-)
Styrelseledamot. Brandsbols Ekon.Fiberför. (2010-)
Ordf. Brandsbols Ekon. För (2015-)
Kassör Tanums Ju-Jutsu klubb (1993-1996)

Andra funktioner inom
hundorganisationer

V.ordf. Värmlands Stövarklubb (2011-)
Suppleant Värmlands Kennelklubb (2011-2013)
Auktoriserad jaktprovsdomare för drivande hundar (2008-)
Auktoriserad ringsekreterare (2011-)

Detta brinner jag för

Frågor kopplade till jakt och jakthundar. Framför allt brinner
jag för att slå vakt om den fina jakttradition vi har. Att även
bevara samt vidareutveckla det kulturarv vi har i Norden med
löst arbetande jakthundar så att morgondagens generationer
får möjlighet att bedriva dessa jaktformer.
Jag har även ett generellt intresse av frågor kopplade till
organisationsbyggande och organisationsutveckling. Framför
allt finner jag de frågor och problemställningar som finns i
gränssnittet mellan; demokrati, makt/inflytande och
effektivitet intressanta. Eller m.a.o. konsten att styra…

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Tidigare tränat och tävlat i kampsporten Ju-Jutsu.

Thomas Uneholt
föreslagen som ordinarie ledamot
på fyllnadsval 2 år

Geografisk hemvist

Stockholm

Klubbtillhörighet

Stockholms Kennelklubb samt Svenska Terrierklubben

Civilt arbete

Officer (överstelöjtnant) och jobbar nu på Försvarshögskolan

Erfarenhet från föreningsarbete








Andra funktioner inom
hundorganisationer






Lokal Brukshundklubb ledamot, sekreterare och
kassör. (totalt 8 år)
Varit ordförande i Cairnterrierklubben,
Wheatenterrierklubben samt Westiealliansen (totalt
10 år).
Tre omgångar i Svenska Terrierklubbens styrelse som
suppleant, ledamot och vice ordf. totalt drygt 10 år.
Har/haft flera kommittéuppdrag inom SvTeK
STOKKs styrelse sedan 2012. Ordf. sedan 2014.
Sedan 2013 suppleant SKK/CS. Nu vice ordförande i
SKK/FK samt SKK/UtstK
Utbildad hundinstruktör och tävlingsledare inom SBK
men lämnade den delen för drygt 10 år sedan.
Ringsekreterare sedan början av 1980.
Utställningsarrangör. Utbildad CUA och CUA-H
Uppfödare sedan 1993 på ISCWT

Detta brinner jag för

Hundavel, utställningsverksamhet, djurskyddet,
ungdomsverksamhet inom SKKs samt organisationsfrågor.

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Har jägarexamen och jagade en del under 90-talet.
Var vice ordförande under tre år i uppstarten av
hjälporganisationen Socionomer utan gränser.
Har varit fotbollsdomare.

Eva
Lejdbrandt

föreslagen som
suppleant på omval
2 år

Geografisk hemvist

Jag bor i Lödöse som ligger ca 4 mil norr om Göteborg längs Göta Älvdalen.

Klubbtillhörighet

Jag är medlem i Västra Kennelklubben, Västra Terrierklubben och Svenska
Kerry Blue Terrierklubben

Civilt arbete

Jag arbetar som förvaltningschef för Utbildning, Kultur och Fritid i Ale
kommun strax norr om Göteborg. Det innebär att jag är ansvarig för
kommunens samtliga förskolor och skolor på alla utbildningsnivåer samt
alla kultur och fritidsfrågor.

Erfarenheter från
föreningsarbete

Jag engagerade mig i föreningslivet första gången som 13-åring. Efter det,
har det blivit många olika uppdrag. Jag har bl.a. varit kassör i
samfällighetsföreningen där jag bodde, ordförande för Terrierklubben,
utbildningsansvarig i Västra Kennelklubbens styrelse och ordförande i
Kerry Blue Terrierklubben och under en rad år. För närvarande är jag
ordförande i Folkets Husföreningen i Lilla Edet och sekreterare i den lokala
folkpartistyrelsen förutom mitt uppdrag i CS/UK sedan två år.
Jag har också haft flera uppdrag i olika bolagsstyrelser och är för
närvarande ledamot i Lilla Edets kommunala fastighetsbolag. Jag
representerar också Folkpartiet som ledamot i Miljö- och
byggnadsnämnden i Lilla Edet där jag bor.

Andra funktioner inom
hundorganisationer

Jag är auktoriserad ringsekreterare och CUA sedan en rad år. Jag är
uppfödare av Kerry Blue Terrier sedan början av 2000-talet och hundfrisör
med egen trim vid sidan av mitt ordinarie arbete.

Detta brinner jag för

Utveckla SKK genom bra kvalitetssäkrad utbildning i olika former. Vår
fortsatt goda hundhållning och våra hundars hälsa är beroende av
kompetensutveckling av aktiva medlemmar inom alla områden!

Något ni inte visste om
mig

Jag är duktig på att sy. Har sytt allt från högtidsuniformer till mina forna
kollegor till barnkläder och hundtäcken.

Arvid Göransson
föreslagen som suppleant på 2 år

Geografisk hemvist

Nästeln/Åsarna vid Nästelsjöns östra strand i Ljungans
vattenflöde, Bergs Kommun i Jämtland

Klubbtillhörighet

Jämtland/Härjedalens Kennelklubb och Svenska
Älghundklubben.

Civilt arbete

Egenföretagare och nybliven pensionär.

Erfarenhet från föreningsarbete

Valberedningsarbete. Adjungerad i Avel och UtstK av och till
under 90-talet och framåt, nu i SÄK/UtstK. Arbetar med
Raskompendier och mot Domarkonferens 2016.
Fullmäktige och styrelsearbete i Bondekorporationen under 70,80 och 90 talen.

Andra funktioner inom
hundorganisationer

Exteriördomare sedan 1994. Handledare för
Jakthundsinstruktörer

Detta brinner jag för

Att hundar ska få bibehålla sina rasegenskaper och bibehålla
sina arbetsuppgifter i form av arbetsprov och praktisk
verksamhet och/eller tävling.

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Livsnjutare som löser de problem som uppstår när de dyker
upp och tar gärna en god Whisky medan jag väntar på att
nästa problem dyker upp

Agneta Ståhle
föreslagen som suppleant på 2 år

Geografisk hemvist

Älvsjö, Stockholm

Klubbtillhörighet

Svenska Taxklubben

Civilt arbete

Professor i sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Stockholm

Erfarenhet från föreningsarbete

Nuvarande uppdrag:
Sedan 2009 ordförande i Östsvenska Taxklubben och sedan
2011 ledamot i Svenska Taxklubbens huvudstyrelse och från
2013 dess ordförande.
Viceordförande i YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet)
Tidigare uppdrag:
Styrelseledamot och kassör i Fysioterapeuternas sektion för
andning och cirkulation (25 år)
Styrelseledamot i Svensk förening för fysisk aktivitet och
idrottsmedicin (10 år)
Ordförande i bostadsrättsförening (3 år)

Andra funktioner inom
hundorganisationer

Utbildad viltspårdomare och godkänt eftersöksekipage
(klövvilt) med en långhårstax

Detta brinner jag för

Aktiva hundar och hundägare och ungdomsverksamheten.

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Utbildad gymnastiklärare och gympaledare och ”mamma” till
Fysisk aktivitet på recept (FaR).
Gillar att sy fest-och bröllopsklänningar, bakar allt mitt bröd
själv från surdegsbröd till pajer och baguetter och talar
flytande franska.

Birgitta Bernhed
föreslagen som suppleant på 2 år

Geografisk hemvist

Sollebrunn

Klubbtillhörighet

Norra Älvsborgs Kennelklubb

Civilt arbete

Undersköterska i Alingsås kommun. Jobbar natt på ett
äldreboende för demenssjuka.

Erfarenhet från föreningsarbete

Invald i Norra Älvsborgs Kennelklubb 2005 och ordförande
sen 2011.
Sammankallande i valberedningen i Phalènesällskapet.
Har varit ledamot i Alingsås Brukshundklubb med ansvar för
utställning och ungdomsverksamhet.

Andra funktioner inom
hundorganisationer

Ledamot i Utställningskommittén
Ringsekreterare
Handledare för utbildning av ringsekreterare
CUA
CUA-H
Kontaktombud för Västra i Phalènesällskapet
Håller uppfödarutbildning

Detta brinner jag för

Utställningsverksamhet både som arrangör, funktionär och
utställare.
Att utbilda funktionärer så att våra utställningar fortsätter att
hålla en hög och jämn kvalitet.
Hunduppfödning och avel, att jobba för att föda upp sunda,
friska hundar med bra mentalitet.

Något ni inte visste om mig
(avdelningen kuriosa)

Har fött upp första phalènen som är viltspårschampion i
Sverige.

