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Valberedningens förslag till styrelse 2016
Bakgrund:
Till styrelsen ska följande poster väljas:







en ordförande väljs på ett år
Fyra ledamöter väljs på 2 år men omlott så att inte alla byts ut samtidigt
En 1:a suppleant på 2 år
En 2:a suppleant på 1 år
Två revisorer
Två revisorsuppleanter

På årsmötet 2015 valdes:
Camilla Eklund till ordförande på 1 år
Jens Lindberget ledamot på 2 år.
Helle Sörensen ledamot på 2 år.
Jenny Larsson valdes som ledamot (fyllnadsval) på 1 år eftersom Lisbet Brax Olofsson hoppat av och
hade ett år kvar.
Pernilla West valdes till ledamot (fyllnadsval) på 1 år eftersom Camilla blev ordförande och hade ett
år kvar som ledamot.
Suppleanter:
Charlie Lundgren valdes på 2 år som första suppleant.
Agneta Henriksson valdes som andra suppleant på ett år, som ersättare för Pernilla West, som valdes
in som ledamot.
Revisorer:
Freddie Åkerlind
Catrine Paulsson
Revisorsuppleanter:
Börje Jansson
Petra Nielsen

Valberedning:
Runa Jakobsson sammankallande
Marie Israelsson
På årsmötet 2016 behöver mötet välja:





En ordförande på 1 år.
Två ledamöter på 2 år (Jennys och Pernillas tjänster går ut)
En ledamot på 1 år (fyllnadsval för Jens tjänst)
En andra suppleant på 1 år (Agneta Henrikssons tjänst går ut)

Charlie Lundgren har ett år kvar som första suppleant. Under året har Charlie hoppat in som ledamot
då Jens slutat i förtid. Helle Sörensen har ett år kvar som ledamot.

Valberedningens förslag till styrelse i rasklubben för siberian husky 2016
Ordförande 1 år:
Ylwa Malmberg
Ylwa skaffade sin första siberian husky 1996. Nu bor hon i Norrtälje med sina 14 huskies. Ylwa har
gjort säsongsboken för siberian husky i alla år. Sitter nu och sedan ett antal år tillbaka i Svenska
kennelklubbens prov‐ och tävlingskommitté. Hon har suttit i SPHK:s styrelse som sekreterare i flera år
samt i rasklubbens styrelse tidigare i många år. Ylwa är aktiv och tävlar i barmark, släde och på
utställning. Har mycket god föreningserfarenhet.

Ledamot på 2 år:
Jenny Larsson
Sitter i styrelsen idag. Kassör och sköter klubbshopen. Aktiv och tävlar i släde, barmark och på
utställning.

Ledamot på 2 år
Lotta Antoniusson
Bor i Sälen. Har kennel Fenrisulven tillsammans med Peter Antoniusson. De skaffade sin första
siberian husky 1988 och fick första kullen 1991. I dag har de 20 hundar på kenneln. Har tidigare suttit
i rasklubbens styrelse i många år samt i avelsrådet. Lotta har tävlat framgångsrikt i flera år i både
sprint och medeldistans. Hela familjen har varit en mycket aktiv slädhundsfamilj i många år. Nu med
Maja som satsar i släde sprint.

Ledamot 1 år (fyllnadsval för Jens Lindbergets plats som slutade)
Agneta Nilsson Hörnlund
Agneta bor med Anders Hörnlund på ön Torsö i Vänern utanför Mariestad. Hon skaffade sin första
hund 1979 och första siberian husky år 2000. Agneta är väldigt aktiv med sina 12 siberian huskies och
en lundehund. Hon tävlar framgångsrikt i medel‐ men framförallt långdistans. Hon har mycket god
föreningserfarenhet då hon har varit ledamot i SPHK:s styrelse och suttit som sekreterare där 2006‐
2014.

Andra suppleant på 1 år:
Linda Nordlund
Se bifogat brev från Linda.

Revisorer
Freddie Åkerlind
Catrine Paulsson
Revisorsuppleanter:
Börje Jansson
Nisse Uppström

20 februari 2016

Hej
Jag heter Linda Nordlund och är 29 år. Jag bor i Motala med min sambo, dotter och
hundarna. Jag arbetar med människor med autism i daglig verksamhet, utbildningar
och lägerverksamhet för ungdomar med adhd och Asperger. I år har jag suttit med i
valberedningen för sphk södra.
Jag har varit aktiv i föreningslivet sen jag var liten. Har spelat handboll under många år
och har då både varit spelare, lagkapten och tränare. Pågrund av skador var jag
tvungen att lägga handbollen åt sidan.
2010 köpte jag min första Siberian Husky. Jag ville ha en aktiv hund som klarade av
kyla och snart var jag även igång med draget.
Idag har jag fyra egna SH men eftersom vi är tre familjer som tränar ihop och hjälps åt,
så har vi sammanlagt elva SH.
Mina framtidsdrömmar är att kunna tävla med våra hundar och då gärna i
medeldistans.

Vänliga hälsningar
Linda Nordlund

Linda Nordlund
Duvedslsgatan 32
59160 Motala
0730-82 95 24
linda.nordlund@icloud.com

