Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2019
Styrelse:
Ordförande, 1 år
Vice Ordförande, 1 år
Kassör, 2 år
Sekreterare, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Suppleant, 2 år

Ulle Liukkonen, omval
Eva Jakob, fyllnadsval
Margaretha Carlsson, nyval
Heléne Eliasson, nyval
Johan Berglin, nyval
Mats Ringlöv, nyval
Lena Unger, nyval

1 år kvar i styrelsen: Ledamöter Marianne Bergman, Maria Granberg, Ann-Christin
Pettersson samt suppleant Anna Holter.
Kort presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter/suppleanter:
Ledamot – Eva Jakob, bor på Alnön med Peter och vi har 4 hundar i familjen, två
malinois, en gråhund och en welsh corgi cardigan. Jag har tidigare haft riesen,
dvärgschnauzer, boxer och engelsk setter.
Har varit medlem i SBK sedan urminnes tider och tycker om att tävla. Med malletjejerna
tävlar jag spår, sök, skydd och även drag, både sommar och vinter. Med corgin har jag
tävlat rallylydnad, lydnad och viltspår och tränar även specialsök med honom. Jag tycker
att alla grenar är roliga. Gråhunden är husses jaktkompis.
Har tidigare varit instruktör och mentaltestledare och det ska bli skoj att engagera sig i
klubbens styrelse framöver.
Ledamot – Johan Berglin, 33 år och ganska färsk i hundvärlden. Intresset väcktes då
jag och sambon skaffade vår första hund för snart 5 år sedan, en sheltie som jag tränar
både spår och sök med samt lite andra sidospår.
Inom Brukshundklubben är det mentalitetsdelen jag finner mest intressant och där jag
lägger min tid. Det är så otroligt givande och lärorikt att tillbringa dagar på
mentalbanan och se så mycket olika hundar och hundägare. För att inte tala om alla
fantastiska "mentalkamrater" vi har på klubben. Jag figgar både på MH och MT samt
utbildade mig till testledare i höstas.
Vad kan jag bidra med i föreningsstyrelsen?
Då jag i arbetslivet jobbar som projektledare med inriktning på entreprenadprojekt har
jag stor erfarenhet av att hitta effektiva lösningar istället för problem. Van att
strukturera och effektivisera samt att se helhetsbilden. Att bygga engagemang och sätta
mål, med målbilder, för att komma framåt är fundamentalt för en rolig och effektiv
verksamhet.
Att värna om klubbens goda stämning är av yttersta vikt, Timrå brukshundklubb är en
ovanligt välkomnande och trevlig klubb. Det är alltid roligt att vara och verka på
klubben.

Ledamot – Mats Ringlöv, 42 år och egenföretagare, sambo med Katarina som också
har ett stort hundintresse. Jag har tre egna barn samt två bonusbarn, vi bor på landet i
Säter utanför Kovland. I familjen har vi två schäfrar, en på 19 månader och en på 11
månader. Vi tränar brukslydnad och åker gärna skidor med dem, bra motion för båda
oss och hundarna.
Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete då jag suttit med i SHRA Sundsvalls styrelse
samt även varit ansvarig över räddningen där. Ska bli både roligt och givande att
engagera mig i klubben och styrelsens arbete med klubbens verksamhet.
Suppleant – Lena Unger, bor i Stacked, Söråker med Raine, vi har två barnbarn och att
vara farmor är fantastiskt roligt. Jag har varit aktiv i Timrå Brukshundklubb sedan 1982.
Första hunden var en blandras, därefter blev det riesenschnauzer i 34 år men för 9 år
sedan skaffade jag min första jaktlabrador, som sedan dess utökats till en andra
jaktlabrador.
Jag brinner för brukset och har tränat och tävlat både spår och sök med alla mina
hundar och har även kört upp två räddningshundar.
Jag har sedan tidigare erfarenhet av en lokalklubbsstyrelse då jag tidigare suttit några år
i klubbens styrelse. Är utbildad instruktör och snart klar tävlingsledare. Ser fram emot
att engagera mig i klubbens verksamhet igen.
Revisorer:
Revisor, 1 år
Revisor, 1 år

Ann-Christin Skoog, omval
Solveig Eriksson, nyval

Revisorssuppleant, 1 år
Revisorssuppleant, 1 år

Håkan Eriksson, omval
Lilian Näslund, nyval

Valberedningens föreslår följande till nästa års valberedning:
1 år, sammankallande
Karin Arkmo Larsson
2 år
Isabel Skogström
1 år kvar

Josefine Bergquist

Därutöver lämnar valberedningen följande förslag till sammankallande till
de olika arbetsgrupperna, till styrelsen att besluta:
Avel och Hälsa:
Utställning
MH/MT
BPH

Karin Engblom
Heléne Eliasson
Anna Holter

Prov och Tävling:
Bruks och Lydnad
Agility
Rallylydnad
Specialsök/Nosework
Draghund

Gunilla Sjölund
Marianne Bergman
Eva Eriksson
Isabel Skogström
Susanne Mohlin

Hundägarutbildning:

Heléne Eliasson

Samhällsnytta:
Patrullhund
Räddningshund

Linda Wiklander
Anna Holter

Organisation:
Kök
Stuga/Mark
Webmaster
Materialförvaltare

Katarina Lindberg Andersson
Teresia Huunanmaa, Ulle Liukkonen, Peter Nyberg
och Mats Ringlöv
Karin Arkmo Larsson
Peter Nyberg

Hundungdom:

Vakant

Valberedningen för Timrå BHK 2019
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