Valberedningens förslag till SVK styrelse inför fullmäktige 2011
Valberedningen har bestått av
Ingemar Sjöström, sammankallande
Agneta Ericsson
Ingemar Stöckel
Ingemar Sjöström avgick ur valberedningen straxt efter årsskiftet, ny sammankallande Agneta Ericsson.
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avsagt sig omval

avsagt sig omval

Valberedningens förslag till ny styrelse:
Ordförande
Ingemar Sjöström
nyval till 2013
Presentation av Ingemar
Ingemar Sjöström är en 43-årig Västerbottning som bor mestadels i Stockholm sedan årsskiftet. Arbetar
som Branchmanager åt Johnson Controls svenska Kylverksamhet
Aktiv inom SVKs lokalavdelning styrelser sedan 1993, Sekreterare i Huvudstyrelsen mellan 1999-2005.
Jaktprovs domare sedan 2004
Brett jaktligt intresse, i Sverige och utomlands.
Då jag i min profession jobbar med ledningsfrågor, projekt- och målstyrning tror jag att bidra till att
effektivisera SVKs arbetssätt, både inom Styrelsen men även mellan kommittéer,
lokalavdelningar och styrelsen.
I en värld där synen på jakt och hund är under förändring, tror jag det är av stor vikt att merparten
aktiviteter och signaler SVK genomför och signalerar är homogena och tydliga, för att säkra vår jakt och vår
hund verksamhet. Därav tror jag på ett tätare samarbete mellan huvudstyrelse och lokalavdelningarna
Ord ledamot
Jörgen Bendz
nyval till 2015
Presentation av Jörgen
Jörgen Bendz är en 38-årig Smålänning född i Stockholm och snart bosatt i Sundsvall. Arbetar som
Virkeschef på SCA, och har ett yrkesmässigt förflutet inom en rad ledande såväl som direkt operativa
befattningar inom skogsnäringen, från Skånska gods via skogsägarförening till Norrländskt skogsbolag.
Familjen består av hustru Anna - aktiv i lokalklubben, två barn på 6 och 8 år, samt tre hundar;
två korthåriga vorsteh och en jämthund.
Fritiden domineras av jakt, och den jaktliga banan började i galonbyxor av minimal storlek och har
oavbrutet rullat på. Hundjakt har alltid varit i fokus, även om jag fortfarande är en jaktlig allätare.
Inledningsvis var det drivande hundar som gällde, men i samband med jägmästarstudierna kom jag i
kontakt med jakt över stående hund och framför allt vorsteh, och sedan dess har detta varit det
dominerande intresset. Under senare år har jag varit aktiv i Småland-Östergötlands styrelse, men det
upphörde av naturliga skäl i samband med flytt till Ångermanland. Brinner gör jag för jakten på fjället, och
menar att fjälljakts reformen är det bästa som hänt oss fågelhundsintresserade och något vi måste arbeta
aktivt med att vårda. Tillgång till jakt för alla, liksom en klubb som tjänar alla medlemmars intressen lika, är
frågor som är viktiga för mig. Därtill en klubbverksamhet som inte får bli byråkratiserad utan istället lyckas
fokusera sin verksamhet på det vi alla vill - att uthålligt kunna jaga med våra fysiskt och mentalt sunda
hundar. I övrigt kan jag tillföra styrelsen kompetens kring organisatoriska och ekonomiska frågor inklusive
ledarskap.
Som person är jag snabb, prestigelös och resultatorienterad, samt väldigt ofta glad och entusiastisk.

Ord ledamot
Sabine Tofftén
nyval till 2015
Presentation av Sabine
• Född och uppvuxen på Gotland
• Gift med Fredrik Tofftén
• 2 barn; Jonathan -99 och Wilma -02
• Bor och äger en jordbruksfastighet i Mästerby socken, ca 2,5 mil söder om Visby
• Arbetar som medlemshandläggare på Kommunals a-kassa i Visby
• Familjen har 1 Basset Fauve de Bretagne, samt 2 korthåriga vorsteh
• Första vorstehn införskaffades 2004
• Listan på fritidsintressen kan göras lång…förutom barnens aktiviteter; gården, fotografering, jakt,
åker gärna på hundutställning
2005 – 2011 Utställningsansvarig, SVK Gotland
2006 – 2008 Kassör, Gotlands Kennelklubb
2007 - (mars) 2010 Sekreterare, SVK Gotland
2008 – 2011 Ansvarig för anmälningar & redovisning (prov & utst), samt hemsidan (to m hösten 2010), SVK
Gotland
2009 – ff Utställningssekreterare, SVK
2010 – 2011 Vice ordförande, SVK Gotland
2010 – ff Smk valberedningen, Gotlands Kennelklubb
Med mitt sinne för ordning och reda, och erfarenhet från arbetet i lokalavdelningen samt med ett genuint
hundintresse är mitt mål att kunna bidra med ett gott administrativt arbete inom SVK.
Ord ledamot
Maria tidigare suppleant

Maria Forslund

nyval till 2015

Ord ledamot
Anders Eriksson
fyllnads/omval till 2013
Anders tidigare ledamot, fyllnadsval för Thomas Håkansson
Suppleanter, samtliga till 2013
Per Danell

omval

Anna Berg
nyval
Presentation av Anna
Född på Gotland 1956 flyttade till Skåne 1993.
Arbetar som butikschef inom detaljhandeln.
Verkat inom SVK både lokalt och centralt sedan början av 80-talet, se nedan.
Är sedan 2004 en av tre i SVKs Domarkommitté där jag har en förhoppning om ett närmare samarbete
mellan SVKs Domarkommitté och SVKs Avelskommitté.
Medlem i SVK sedan 1979
SVKs lokalavdelningar
Under 80-talet sekreterare i styrelsen för SVK Gotland.
Några år under 90-talet sekreterare i styrelsen för SVK-Södra.
Slutet av 00-talet ledamot i SVK-Södra där jag var sammankallande för utställningskommittén samt
provkommittén.
Har under dessa 30 år även fungerat som funktionär på jaktprovprov och träningsträffar.
Svenska Vorstehklubben
SVKs Materialförvaltare
SVKs Medlemsregistrator
SVKs Provsekreterare
SVKs Avelsråd för strävhårig vorsteh
SVKs Domarkommitté
Jaktprovs domare sedan 1997 dömer även fullbruksprov.

Uppfödare av Strävhårig Vorsteh och Korthårig Vorsteh
Min uppfödning startade år 1988
Har haft 15 kullar där SUCh NUCh IntUCh SJCh Tjh Towas Karma 1993 erövrade SKKs Bruksavelspris samt
SUCh Skogs Aria som erövrade SKKs Bruksavelspris år 2003
Jag som uppfödare har erövrat SKKs Bruksuppfödarpris för min uppfödning åren 1996 och 2003.
Anette Erlandsson
nyval
Presentation av Anette
Kennelnamn sedan 1968 ca 600 valpar till nu Engelsk Springer Spaniel Strävhårig vorsteh
Provledare i SSRK och SVK
Exteriörmönstrare SVK
Fört två strävhårig vorsteh till och i Elitklass. Varav en jaktchampion.
Jaktinstruktör i SSRK , Springer klubben och VVK
Avelsansvarig i Cockerklubben, V Ordf. Cockerklubben under 80 talet
Avelsansvarig o medlem i avelskomm i Springer klubben i över 30 år V ordf. samt jaktansvarig
Avelsansvarig i SSRK 90 talet
V ordf. i Norfolk Terrier klubben
Utbildas till Kennelkonsulent SKK
Arrangerat Avelskonferenser åt Springer klubben och SSRK
Leder SKK:s uppfödarutbildning i Hallands kennelklubb sedan 14 år
Handlerutbildare i Hallands Kennelklubb, privata uppfödare , samt Dansk Kennelklubb där jag utbildar
handlertränare.
Föreningserfarenhet i olika klubbar i över 30 år.
Vad kan jag ge SVK
Min erfarenhet och mitt brinnande intresse för avelsfrågor
Casimir Wrede

nyval

Presentation av Casimir
Casimir Wrede f. 1958, gift m Marie, en son Philip, två hundar, ett sträv hå och jack russel. Bor i Sthlm
Har ett stort intresse för hund i allmänhet. Jagat sedan barnsben och köpte min första vorsteh 1974. Är
"allätare" när det gäller jakt men håller jakt över stående hund som favoritjakt.
Aktivitetsansvarig i SVK Östra sedan -07.
Föreningserfarenheter:
Grundade Sv. Skjutskoleföreningen med Carl Tham, Susegården 2002
Hundansvarig och ordf. i Sthlm:s centrala JVK 2006-2010
Andra hundengagemang:
Hundansvarig Fäviken Game Fair, jakt & fiske mässa 2003- ...
Ansvarig för SVK Östras mässdeltagande på Tullgarn 2008 och 2010
Provledare m.m.
Mitt engagemang SVKÖ har varit och är att för medlemmarna presentera bra aktiviteter som främjar
medlemmarna och våra raser genom utbildning och förståelse för SVKs verksamhet och nöje för ett fortsatt
hundägande av SVKs raser m.a.o. ett fortsatt medlemskap i SVK.
Ämnen som intresserar mig inom SVK är:
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsvård
Bygga en homogen klubb
PR
Etik & Ansvar
Markfrågor för träning och prov
Utbildning
etc.

Revisorer

Ulf Aronsson
Erik Westerlund

omval
omval

