Varbergs BK
Valberedningens förslag till styrelse 2022 samt
information om valprocessen
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Suppleant 1
Suppleant 2

Mica Grälls, nyval 1 år
Malin Johansson, fyllnadsval 1 år
Anna Wernersson, kvarstår 1 år
Natalie Rubin, fyllnadsval 1 år
Matilda Olegård, omval 2 år
Josefin Hederström, fyllnadsval 1 år
Mikaela Hansson, omval 2 år
Emma Johansson, kvarstår 1 år
Susanne Hannedahl, nyval 2 år

Revisorer: Marianne Torbiörnson och Anders Kjernholm, omval 1år
Revisorssuppleant: Christer Haglund, omval 1 år
Arbetsordning för valet av styrelse: Från och med 15:e november (då valberedningens förslag
presenteras) till 15:e december är det en så kallad nomineringsperiod. Vill du nominera andra
personer än valberednings förslag så mailar du det till styrelsen@varbergsbk.se som sedan
efter den 15:e december meddelar oss i valberedningen om det tillkommit några namn.
Vi kikar då på en eventuell ändring av vårt förslag, eller väljer att ha kvar det förslag vi lagt.
De andra personerna som är nominerade, men inte blir en del av valberedningens förslag, är
dock valbara på årsmötet. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är
ett sådant förslag. Förslaget ska ange vilken funktion som avses, namn, en kort presentation
och uppgift om att den föreslagne kandiderar (att personen sagt okej till att bli nominerad).
På nästa sida följer en presentation av de föreslagna kandidaterna.

Bästa hälsningar

Valberedningen
Ida Bergström, sammankallande
Katarina Antonsson, ledamot
Ps vi letar också efter nya personer till valberedningen. Önskvärt är om vi får fyra medlemmar
i valberedning som det brukar vara för att täcka mer bred i klubben!
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Varbergs BK
Mica Grälls

Mica Grälls heter jag och bor i Bua med min familj. I familjen ingår våra
4 hundar; våra 2 äldre jack russel-blandisar, Papi och Kouvo,
dvärgpinschern Vilja, samt Aussie-valpen Kaosa.
Jag har tidigare tränat främst viltspår, samt fått jobba en del
rehabiliterande med blandispojkarna, men har på senare tid funnit min
passion i IPO-R och bruks. Tränar även nosework, samt påbörjat agility.
Det närmaste tävling jag varit hittills är som funktionär, men vi jobbar oss
uppåt!
Till yrket är jag socialpedagog och jobbar inom LSS med
funktionsnedsatta. Jag hoppas att jag kan bidra till klubben med min
positiva energi och nytänkande.

Malin Johansson
Jag heter Malin Johansson och har engagerat mig i Varbergs BK i några
år. Jag har varit ledamot i styrelsen under 2021 och sitter med i HUS och
rallysektorn. Jag har två hundar, varav en som jag är aktiv och tränar och
tävlar med i framförallt bruksspår.
Jag har tidigare hållit kurser på klubben men har under 2021 valt att
fokusera på annat inom föreningen. Bland annat sköter jag klubbens
hemsida och Facebook, samt fotograferar mycket åt klubben.

Anna Wernersson

Jag heter Anna Wernersson och har varit medlem i Varbergs BK sedan
2011 då jag skaffade min första hund, lagotton Salsa. Numera finns det
också en golden som heter Tango i familjen. Vi ägnar oss mest åt lydnad,
men också lite bruksspår, jaktapportering och specialsök.
Under 2021 har jag varit med i klubbens hundägarutbildningssektor och i
styrelsen där jag sitter som kassör.
När jag inte tränar hund så jobbar jag i vårt familjeföretag som
försäkringsförmedlare.
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Natalie Rubin

Mitt namn är Natalie och jag bor i Kungsbacka tillsammans med min
sambo, två hundar och en katt. Jag har en pensionerad rottweiler som
heter Lowa och är 9 år. Vi har tränat/tävlat IPO-R samt lydnad. Den andra
hunden är en terv som heter Celsius och är 3 år gammal. Vi tränar/tävlar
IGP, IPO-R och lite bruks. I klubben har jag bland annat hand om
klubbkläder, vaktandet av simstadion som är återkommande helg varje
sommar och hjälper till en hel del som funktionär på klubbens tävlingar.

Matilda Olegård

Mitt namn är Matilda och jag bor i ett hus tillsammans med min man och
tre hundar. Alvin, som är en sheltie på 12 år, samt två BC tikar vid namn
Bixa och Siv, vilka är 3 år respektive 4 månader. Jag har hållit på med
hundsport sedan 2007 då jag gick min första agilitykurs med min papillion
Bea. Vi tävlade upp till klass 3. Sedan dess har jag varit helt fast i agility.
Alvin och jag tävlade också upp oss i klass 3 men nu lever han ett lyckligt
pensionärsliv. Bixa däremot är i full gång med agilityträning och vi tävlar
just nu i klass 1. Siv är familjens senaste tillskott och tanken är att även
hon ska tävla agility. Utöver agility håller jag också på med vallning med
Siv och även Siv när hon är lite äldre kommer få valla. När jag fcik frågan
att gå med i styrelsen blev jag glad och tacksam för ett sådant uppdrag och
jag hoppas jag kan bidra med mycket positivt för oss medlemmar!

Mikaela Hansson

Mikaela Hansson heter jag. Kommer ursprungligen från skogarna i
Hälsingland. Har säsongat i många år och har efter flera år hittat vart vi
vill leva och bo. Hösten 2019 flyttade vi till Varberg och sommaren 2020
till Åkulla – och här har vi tänkt stanna. Jag bor med min sambo Samuel.
Vi har just för tillfället 7 hästar, 1 bondkatt och två tervurener som snart är
2 år. Vi satsar på patrullhund då jag är aktiv inom Försvarsmakten.
Uppfödd på gård där min mor tog hand om så kallade problemhundar. Så
raserna jag har kännedom om är samojed/grönländare, collie, schäfer,
rottisar, rottis/howart. Min första egna hund var också en Tervuren, men
en hane. Han var helt underbar och sen har jag haft svårt att hitta en annan
ras som jag gillar lika mycket som terv.
Jag har nog provat på alla sporter med min förra hund men han var inte
lika förtjust i att tävla som jag. Det var nog bara att gå som patrullhund
han älskade. Men han tog det på sådant allvar vilket gjorde att han inte sov
under övningarna, så vi fick avsluta det för hans bästa.
Jag jobbar som sommelier/servitris och på fritiden håller jag på med
travhästar och tränar hund.
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Jag har suttit som ordförande i Alsens kör- och ridklubb ungdomssektion.
Jag har även varit kassör och sekreterare i Bollnäs ponnytravklubb, samt
ledamot i Funäsdalens IF likaså i Bergvik IFK. Inom Försvarsmakten är
jag gruppbefäl, har jobbat som ungdomsinstruktör, yrkesinformatör samt
suttit som ledamot i Lottakåren.
Josefin Hederström

Josefin Hederström heter jag och har det senaste året blivit mer och mer
engagerad i klubben. Jag är med i lydnadssektorn och jag har hjälpt till på
flera rally- och lydnadstävlingar. Jag har även under 2021 utbildat mig till
SBK instruktör (valp och vardagslydnad).
Jag själv har två hundar där jag är aktiv inom lydnad, rally och viltspår
med båda två. Jag är en social och driven person och därför tror jag att jag
kan bidra med idéer och energi i klubben. Jag har även ett eget företag där
jag är styrelsemedlem och har genom det lärt mig massor!

Emma Johansson

Jag heter Emma Johansson och bor i Veddige med min man, tre barn och
en flatcoated retriever som är 9 månader. Jag arbetar som biträdande
rektor på en liten grundskola och förskola och har en del erfarenhet av
styrelsearbete både i föreningsliv och aktiebolag.
När jag slutade gymnasiet och fick jobb sparade jag tre månadslöner och
sedan köpte jag min första egna hund. Det var en bearded collie och han
var 40 % päls, 40 % energi och 20% rädslor. Men vi hade jättekul och jag
började träna lydnad och sök. Sedan dess har jag haft flera hundar, de
flesta flattar. Idag tränar jag och Charli lydnad, apportering och viltspår.
Jag har varit medlem i Varbergs brukshundklubb länge, har inte varit
särskilt aktiv i klubben, men vill gärna ändra på det nu. Jag skulle vilja
arbeta för en klubb som har låg tröskel in och högt i tak. Där alla
hundintresserade kan känna sig välkomna och trygga. Där alla raser får
plats, där det är ok att inte vara superduktig, där det är ok att vara riktigt
superduktig och där gemenskapen får vara central.

Susanne Hannedahl
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