Valberedningens förslag till styrelse för
Flatcoated Retrieverklubben 2018
Valberedningens förslag grundar sig på att sätta ihop en styrelse där alla vill jobba för
vår ras och för vår klubb. Detta oavsett om det gäller uppfödning, jakt, utställning eller
andra aktiviteter. Valberedningen har nu kommit fram till ett förslag till styrelse för
Flatcoated Retrieverklubben året 2018 enligt nedan:
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Presentation av nya delegater
Ordförande - Jan Eklind

Är 68 år gammal eller ung, välj själv. Jag har jobbat i många år tillsammans med min son
Jonas som egen företagare inom entreprenad och betongborrning. Jag har både mångoch långvarig erfarenhet från föreningslivet som förtroendevald. Tidigare uppdrag har
inneburit både krets och länsordförande i Svenska Jägareförbundet. Suttit som
mötesordförande på flera årsmöten inom olika föreningar.

Jag har även varit verksam
inom Svenska
Jägareförbundets
tjänstemannaorganisation,
som verksamhetschef (sju
verksamhetsområden) där jag
bland annat arbetade med
organisationsutredning och
sedermera regions chef i SO
Syd.
De sista 5 åren innan
pensionen arbetade jag som
enhetschef på Öster Malma.

Tidigare hundägare med raserna stövare, älghund och vorsteh. Under min tid som
regionchef var jag nationellt hundansvarig och byggde upp hundverksamheten inom
Jägareförbundet tillsammans med Barbro Börjesson.

Jag har också anordnat utbildningar i föreningsteknik och då haft mycket kontakter med
Jan Wigdell, författare till boken ”Föreningsteknik för en effektiv och målinriktad
klubbverksamhet”.
Jag är lyhörd, stark och tydlig mitt ledarskap och min ambition är att styrelsearbetet ska
präglas av att arbeta för laget och inte för jaget.

Vice Ordförande - Tina Engström

Jag har suttit som ordförande senaste 10 åren i FRK Östra och innan det, som
jaktansvarig under några år. Min ambition i FRK är att jobba för vår ras med god kontakt
och samarbete med såväl hundägare, uppfödare och sektionerna.

Har haft flat sedan
1996, varit uppfödare
sedan 2007. Startar
på Jaktprov i alla
discipliner och
klasser. Tävlar i
lydnad, bruks,
viltspår och ställer
även ut hundarna. Är
Diplomerad WT
Domare, har vunnit
Flatmästerskapet ekl
och ukl, tagit 2x1a
pris på A-prov,
representerat Sverige
på Nordiska Mästerskapet, EuroChallenge och fört fram en 4-faldig champion NordJCH,
SELCH, SEUCH, SEVCH Bez-Amis First Last and Always.

Ledamot - Monica Olofsson

Uppfödare av vår ras sedan 1992 under prefixet Sort Guld, meriterar mina hundar på
jaktprov och utställning och deltar med mina hundar som apportör på fält och
sjöfågeljakter. Har under
mitt långa liv som
Flatcoated retrieverägare
(sedan 1989) arbetat i
styrelsen både i FRK/HS och
FRK/Östra som sekreterare.

Förutom styrelseuppdrag
inom vår förening har jag
arbetat med RASdokumentet då det
utformades, arrangerat
FRK/Östras Flatfestival ett
flertal gånger, dömt
inofficiella jaktprov (WT, Bprov, Flatmästerskap) och Flatshower, arrangerat kurser mm. Har under senaste åren
arbetat med olika projekt inom klubben. Jag brinner för vår ras och min ambition är att
arbeta för vår ras fortsatta utveckling genom att arbeta fokuserat på uppsatta mål i
kombination med god föreningsteknik

Ledamot - Therese Olander

Har i dagsläget en flattik som tränas och tävlas i viltspår, utställning och apportering och
vi har även deltagit på några mindre
jakter.
Jag har haft flat sedan 2003 och innan
dess ett antal clumber spaniels som
tränades och tävlades inom jakt,
viltspår och utställning.
Satt med i clumber spanielklubbens
styrelse under några spännande år då
RAS utformades och ett av SKK
godkänt projekt genomfördes med
inkorsning av cocker av jakttyp för att
bredda avelsbasen.
Jag är allmänt intresserad av
hundrasers mentalitet, ursprung och
egenskaper. Flattens mångsidighet är
orsaken till mitt rasval idag.

Ledamot - Karin Friberg

Medlem i klubben sen 22 år. Mitt fokus ligger i ras- och avelsfrågorna och klubbarbete är
en stor del och glädje i mitt liv. Har styrelseerfarenhet ända sen tonåren men inom SKK
sedan 20 år tillbaka i både FRK, SSRK och
Basset- samt Petitklubben. Arbetar för
närvarande i SSRKs exteriörkommitté.
Har i arbetslivet länge sysslat med
marknadsföring på många olika sätt. Jobbar
numera med retrieverträning. Är uppfödare av
rasen sen 18 år och mitt hjärta ligger hos den
arbetande retrievern. Apporterar med och
meriterar mina hundar på jaktprov. Har haft
turen att genom åren få apportera på oerhört
fina jakter. Fritiden går, förutom egna hundar,
åt till valpköpare och deras träning.

Jag är provledare och steward för prov. CUA
och ringsekreterare på utställning. Brinner för
klubbarbete där man med olika åsikter och
insikter arbetar tillsammans mot satta mål
med god föreningsteknik och diskuterar
sakfrågor med högt i tak.

Suppleant 1 - Sara Leppänen

Mitt namn är Sara - en sprallig, glad, omtänksam och ivrig tjej som är född hösten 1990.
Jag äger idag två flatcoated retriever tikar. Maya (LP1 Gunway’s Expect A Great Time)
och Vimsa (SE VCH NO VCH Ghostrider’s Lady Gaga)
Tävlar lydnad och bruks. Vi har även varit med och
tävlat Ungdoms-SM (för SSRK) .
Jag har 3 intressen som står mig varmt om hjärtat.
Hundar, jakt & fiske. Mest hundar och allt som där
hör till. Jag älskar att arbeta med hunden oavsett
vilken sport man utövar. Mentaliteten är något som
jag har fördjupat mig i.

I vår lokala brukshundklubb sitter jag med i
styrelsen, är med RUS (Rasutvecklingssektorn), är
nyutbildad allmänlydnadsinstruktör våren 2017. Jag
är alltid ute efter något nytt att lära mig. Mitt
drömyrke är att jobba med hund. Har suttit med i
FRK Ungdom i 1,5 år och vi var med och anordnade
Ungdoms-SM för SSRK.

Suppleant 2 - Andreas Nordling

Arbetar idag som webbstrateg i Huddinge kommun och har tidigare haft motsvarande
tjänst i Täby kommun sedan 2010. Jobbar på kommunikationsavdelningen och är
utbildad inom teknik, it och
kommunikation.

Har min första hund Rost på
nybörjarnivå och försöker ta oss
vidare i kunskap och erfarenheter. Det
är kul med hund! Jag jagar i princip
klövvilt en gång i veckan året om men
har ambition att också börja jaga fågel
lite mer seriöst med min nya kompis.

Tänker mig att mitt bidrag till klubben
- förutom att fixa med webben - är på
lite längre sikt. Att jag kan se och lära
till att börja med. Jag kan definitivt
bidra med ett utanför perspektiv, både
som retrieverägare, samt som
kommunikatör.

Revisor 1 -Marie Hansson

Arbetar idag som försäljningschef på TOOLS. Driver Kybacka Gård tillsammans med min
familj där hundarna är en naturlig del av verksamheten. Hundar har varit mitt stora
intresse sedan tidig ungdom och första flatcoated retrievern skaffade jag och maken
Reine 1989. Idag finns raserna flatcoated, labrador och jaktcocker i huset.
Jag har tränat, tävlat och utbildat hundar för jakt, lydnad, bruks och räddningshund.
Intresset för uppfödning väcktes tidigt och vår första kull föddes -96 under prefixet
Conover’s. Har genom åren haft flertalet styrelse- och revisorsuppdrag i både företag
och föreningar.

Revisor 2 - Eva Sander

Jag är utbildad till maskiningenjör och arbetade som
det tidigast i arbetslivet.

När min man och jag startade ett eget företag fick jag
ta ansvaret för och jobbade med ekonomi och
administration, det blev i 25 år.
I Nacka Brukshundklubb har jag varit kassör i ett
antal år och senare revisor.

Sen 1997 har vi haft Flattar, som jag tränat i olika
grenar och även tävlat en del, men framförallt haft
väldigt roligt med. Vi har just nu 7 åriga Dusty en
älskad, härligt flat.
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