Förslag till val av valberedning
FRAMTAGEN AV FÖRBEREDANDE VALBEREDNINGSKOMMITTÉ
UTSEDD PÅ ORGANISATIONSKONFERENSEN 2020
Billy Andersson (sammankallande), Per-Olof Eriksson och Kirsten Silow Örnberg
föreslår följande personer:
Åsa Lind

sammankallande

1 år

nyval

Anders Brorsson

ledamot

2 år

nyval

Anna Persson

ledamot

2 år

nyval

Peter Sjöberg

ledamot

1 år

fyllnadsval

Heléne Wallman

ledamot

-

1 år kvar

Per Mortensen, Yvonne Brink och Klas Widén har tackat nej till fortsatt arbete i
valberedningen.

För presentation av föreslagna personer se nästa sida.
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PRESENTATION AV PERSONER SOM INGÅR I FÖRBEREDANDE VALBEREDNINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG, OCH SOM
INTE TIDIGARE INGÅTT I VALBEREDNINGEN

Anders har varit medlem sedan 1971 och har en
gedigen lista av erfarenheter inom Svenska
Brukshundklubben - instruktör, lärare i hundtjänst,
MH-beskrivare, domare, förtroendevald. Det
största intresset har legat på tävlingssidan på alla
nivåer där Anders bland annat arrangerat, tävlat
och dömt SM. Han har också varit ledare för
brukslandslaget i 14 år. De senaste 27 åren har
Anders drivit frågor inom tävling (bruks, lydnad) på
central nivå. Förtroendevald har han varit på alla
nivåer inom organisationen.
Anders har blivit hedrad med SBK:s förtjänstmedalj
i guld och erhållit flera utmärkelser från de övriga
nordiska länderna. Familjen består för närvarande
av en hustru och tre ”mallar”.
Anders anser att SBK ska ha en bred verksamhet där alla kan vara med och vill att
verksamheten ska breddas ännu mer och genomsyras av nytänk samtidigt vi ska
värna om våra traditionella verksamheter.

Anna är uppfödd med boxer och första mötet med
SBK var redan på 70-talet. Sedan dess har fler
boxrar men även dalmatiner och flat coated
retriever passerat Annas tröskel. Anna är SBKinstruktör, mentalfigurant och tävlingsledare,
samt suttit i styrelser och valberedningar för
lokalklubb, distrikt och rasklubb. Har även varit
verksam på central nivå med PR/Info samt
tidningen Brukshunden och tävlat både lydnad,
bruks och IGP.
Anna bor i Solna och arbetar som medicinsk
journalist på Karolinska Institutet. Hon är medlem
i Mälarö BK, Ludvika BK och Strängnäs BK.

46 år från Norrbotten.
Peter bor sedan 2001 i Västernorrland tillsammans med frun Erika, två vuxna
barn, tre hundar och en katt. I hela Peters liv har han varit engagerad i ideella
och ekonomiska föreningar, provat på de flesta styrelseposterna inom
föreningslivet och varit drivande i det ideella arbetet.
I sitt yrke jobbar Peter på ledande positioner i byggbranschen med både budget
och personalansvar. Där har han fått möjligheten att bygga långsiktiga
affärsrelationer samt organisera utifrån olika personligheter till sammansvetsade
grupper.
Peters mål är att kunna nyttja en bred kompetens för att effektivt sträva mot
gemensamt uppsatta mål.

