Presentation av valberedningens förslag till nyval i styrelsen!
Lotta Johansson, 51 år gammal.
Född och uppvuxen i Gällivare men bosatt i Sundsvall i nästan
exakt 9 år.
Jag är socionom sen snart 30 år och arbetar sedan många år
på Försäkringskassan och dessförinnan som chef inom
kommunal socialtjänst under en hel drös med år.
Föreningsliv har jag växt upp med och det har hela mitt liv
varit en betydande del. Innan flytten söderut så var jag
ordförande i BHK Malmen och en period även ordförande i
Norra Norrbottens kennelklubb. Andra föreningsuppdrag som
jag kommer på att jag haft är sekreterare i Norrbottens basketbollförbund, ordförande i
Ridklubben Dundret och kassör i Dundret Basket. Nu sitter jag sedan några år i styrelsen för
Västernorrlands kennelklubb där jag för närvarande är sekreterare och vice ordförande.
Jag är utbildad ringsekreterare, har utbildat ringsekreterare, är utbildad CUA och CUA-H,
testledare på BPH, figurant på MH och MT. Jag har också varit tävlingssekreterare inom SBK
men pga. avsaknad av tjänstgöring har jag av auktoriserats. Jag har varit mycket aktiv inom
tjänsthundsverksamhet och gått alla utbildningar på Hundtjänstskolan samt även varit
verksam som instruktör där. Jag har ingått i den minhundspool SBK och Försvarsmakten
hade under ett antal år.
Nu har jag en 6,5 år gammal rottweilertik, en 12 år gammal sheltie och en snart 7 månader
gammal jaktcocker som jag just nu gått nosework-kurs med.

Monica Strålberg, en norrbottning som tillsammans med
min man bor i Sundsvall sedan 1 år tillbaka.
Har vuxna barn, varav en dotter boende i Sundsvall, och
övriga boende norrut och söderut så det är lika långt till
dem åt varsitt håll.

Jag jobbar som fysioterapeut som är ett spännande jobb.
Utifrån mitt hundintresse har jag också intresserat mig för
djurrehabilitering eftersom det är ett möjligt arbetsområde
inom mitt yrke.
Jag har alltid haft hundar som jag försökt aktivera, med lite
varierande resultat. Som norrbottning har jag givetvis åkt
skidor på vintrarna. Det finns inte en enda hund i familjen
som inte varit med ut i skidspåret. Tävlingsmässigt har jag
däremot inte varit så aktiv, en del starter i lydnadsklasser
och spår har det blivit.
I början av 90-talet startade jag tillsammans med några andra hundentusiaster en
brukshundklubb i min hemkommun i Norrbottens inland, Överkalix BK. Jag satt som
ordförande i interimsstyrelsen och valdes också under några år till ordförande i
klubben. Jag utbildade mig också till instruktör och höll kurser.
Nu har jag en tervueren tik på 11 år som är sparsamt tävlad. I flera år var jag övertygad
om att det inte skulle bli någon mer brukshund men kom fram till att jag inte kunde
släppa bruksinriktningen och med en ny brukshund så skulle målsättningen vara att
utbilda den till patrullhund och försöka meritera på ett mer målmedvetet sätt än förut.
Så för ca 18 månader sedan kom det en malinois tik in i vår familj. Under
patrullhundsutbildningen har jag träffat många trevliga medlemmar i Timrå BK och
valde då att flytta mitt medlemskap hit.
Hundträningen går riktigt bra, min malinois är nu tjänstehund patrull inom
försvarsmakten och vi är på gång, utbildningen fortsätter! 😊.

