
Från: Microsoft KontoTeam grethehansen2009@hotmail.com
Ämne: förslag till styrelse /valberedningen

Datum: 14 mars 2023 08:59
Till: Lena Junkergård maggie5454@hotmail.com, jessica@emoticon.se

Valberedning	har	i	år	valt	a0	gå	ut	med	informa5on	5ll	alla	medlemmar	om	si0	förslag	5ll
styrelse	för	Skaraborgs	Kennelklubb	2023,	då	en	förnyelse	av	styrelsen	är	föreslagen.
Det	har	kommit	5ll	valberedningens	kännedom	från	e0	flertal	medlemmar	a0	en	förnyelse	av
styrelsen	är	önskvärd.

De0a	är	en	enig	valberednings	förslag	
...

ordförande									-	Urban	Stenberg	-	1	år
vice	ordförande	-	vakant

Ledamot													-	Susanne	Lindkvist	-	kvarstår
Ledamot													-	Christopher	San5nelli	-	kvarstår
Ledamot													-	Iris	Meijer	Johansson		-	omval2	år	
Ledamot													-	Ewa	Granath	-	nyval	2	år	
Ledamot													-	Katarina	Antonsson	-	nyval	2	år

Suppleant											-Anna-carin	Olsson	-	nyval	1	år	
Suppleant											-Annie	Magnusson	-	kling	-	nyval	1	år
Suppleant											-	Ulrika	Andersson		-	2	år	-	nyval	2	år	

Revisor																-	Elisabeth	Levenskog
Revisor																-Christer	Holmström	

Revisorsuppleant	-	Yuan	Andersson
Revisor	suppleant	-	Petra	Weiner

Valberedning							Grethe	Hansen						-	sammankallande		-	1	år	omval	
																															Lena	Junkergård				-	kvarstår	
																															Tove	Gustavsson				-	omval

Presenta5on	av	dom	nya		nominerade	:

Urban	Stenberg		-	nominerad	5ll	ordförande
Ålder	49	år
Hemvist	:	Vara
Ordinarie	arbete:	Chef	vid	Socialförvaltningen	i	Falköping.
Älskar	:	Mina	hundar,	naturen	och	lugn	och	ro
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Står	i	startgroparna	med	min	uppfödning	av	rasen	Shiba.	Vill	se	en	utveckling	av
skaraborgs	kenneklubb	med	e0	bre0	utbud	och	fokus	på	intressen	som	även	rör	sig
utanför	utställningsringen.
Tillsammans	gör	vi	varandra	bra	och	alla	skall	få	vara	med	i	den	mån	de	önskar	och	kan	.
Svarar	gärna	på	individuella	frågor,	mejla	på	urban.stenberg@gmail.com

Annie	Magnusson	-	Kling	-	nominerad	5ll		suppleant

Annie

Katarina	Antonsson	-	nominerad	5ll		Ledamot	

Hej,	jag	heter	Katarina	Antonsson	och	bor	5llsammans	med	man	och	våra	6	Finska	lapphundar
på	gård	utanför	Falköping.	Mi0	stamtavlenamn	fick	jag	2016	och	det	var	också	då	vi	tog	vår
första	valpkull.	Genom	åren	har	vi	hac	glädjen	a0	ha	fö0	upp	y0erligare	7	kullar.	Värt
kennelnamn		är	Samenäset.För	mig	är	föreningslivet	A	och	O	och	jag	tränar	nosework,
rallylydnad,	agility	och	viltspår	utecer	personlighet	på	hunden	och	det	blir	också	en	del
utställningar.	
Det	här	med	föreningslivet,	samhörigheten	med	gemensamma	intressen	ligger	mig	varmt	om

	Annie	heter	jag,	32år	och	bor	i	det	lilla	samhället	Gudhem	strax	utanför	Falköping.	Min	kennel	och	uppfödning

trandansens	har	varit	ak5v	sedan	2015	men	första	mopsen	kom	in	i	mi0	liv	2013.	När	jag	inte	grejar	med	hundarna	så

arbetar	jag	som	djurskötare	på	en	mjölkgård	så	djur	stora	som	små	är	e0	stort	intresse!	Väl	mö0	och	hoppas	vi	ses!

Öppna

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=567033798821987&message_id=mid.%24cAAAAABuVYc6MbY0qY2GPEffJrOq9&thread_id=637383124


Det	här	med	föreningslivet,	samhörigheten	med	gemensamma	intressen	ligger	mig	varmt	om
hjärtat.	A0	vara	delak5g	och	a0	alla	känner	sig	välkomna,	både	gammal	som	ung,	ligger	5ll
grunden	för	a0	en	förening/klubb	ska	bestå.	
Jag	ser	framemot	e0	samarbete	i	en	klubb	där	alla	känner	sig	delak5ga,	där	man	lyssnar	på
vad	medlemmarna	vill	ha	i	ak5viteter	och	tar	5llvara	på	och	delar	med	sig	av	sin	kunskap	för
a0	kunna	genomföra	det.

Ewa	Granath	-nominerad	5ll		Ledamot

Ewa  Granath 55 år bor i moholm. Kennelnamn Imse vimse föder upp pumi,
chihuahua, pekingese, sedan 35 år, haft ca 35 kullar sedan dess. Jobbar som
djursjukvårdare på klinik sedan 24 år, ombud på Agria, driver eget trim på hemmaplan.
Aktiv utställare, vallar, tävlar lydnad och rallylydnad. Sitter i styrelsen för töreboda
brukshundsklubb, pekingese logen. Tidigare ordf i svk fur (föreningen för dom
ungerska raserna) även i styrelsen för chihuahua cirkeln. Utbildad instruktör inom sbk,
cua, hundfrisör.

Ulrika	Andersson	-	suppleant

Jag	bor	i	Mariestad	och	har	jobbat	med	utbildning	i	Skaraborgs	kennelklubb	5digare,	

Jag	brinner	för	utbildning	och	föreläsningar,	Jag	hoppas	kunna	få	sprida	hundkunskap	i	länet,
för	fullärda	blir	vi	aldrig.	Samarbete	med	studiefrämjandet	och	våra	andra	hundklubbar	ger
möjlighet	5ll	träffar	i	hela	länet.

Anna-carin	Olsson	-		nominerad	5ll	suppleant



Mitt namn är Anna-Karin Olsson. Jag är 51 år och bor på landet utanför Korsberga i Hjo kommun. 2012 skaffade jag
min första hund en Finsk Lapphund vid namn Soya. Och från den dagen lever och andas jag hund. 2015 fick jag mitt
kennelnamn Lilla Hamrums och samma år föddes den första kullen. Efter det har det blivit 3 kullar till och hemma hos
mig bor nu förutom Soya hennes dotter Lea och barnbarnet Betty.
Jag brinner verkligen för rasen finsk lapphund och avel och hundägande över lag. Jag åker en hel del på utställningar
men har även tävlat i rallylydnad och tränat viltspår.
När det gäller föreningslivet så var jag med och startade upp Rasklubben För Finsk Lapphund och satt i styrelsen där i
ett antal år som bla vice ordförande. Jag har även suttit i avelskommiten för rasen. Nu har jag inte varit aktiv i
föreningslivet på ett tag så när jag blev kontaktad ang att vara med i styrelsen i Skaraborgs kennelklubb så kändes det
som ett spännande uppdrag. Om jag blir invald hoppas jag på att kunna bidraga med engagemang, jobb och idéer för
att få klubben att utvecklas.


