
Valberedningens presentation. 

 

Valberedningen har under året 2022 och början av 2023 haft en mängd telefonmöten. Inför SSPKs 

fullmäktige har vi skickat ut en enkät till alla i styrelsen men tyvärr med dålig återkoppling med 5st 

bara som svarade.  

Vi kommer att tappa värdefull kompetens inför 2023 men vi hoppas på att vi ska kunna fylla på med 

nya personer med lite nya idéer. Personerna som tackar för sitt uppdrag inom SSPK är Annette 

Persson, Annelie Finnebäck, Eva Borg Broberg och Bodo Bäckmo. Monika Axelsson och Sofie 

Thunborg tackar även för sig som revisor och revisors suppleant. På slutet tackade Ida Björklund för 

sina år inom valberedningen för att stå som valbar inför fullmäktige.  Därför kommer valberedningen 

att komma med förslaget att vi utökar ledarmotsplatserna med 2st, så att det totalt blir 8st vilket 

stadgarna tillåter. På så vis är vi fler som kan vara med och bidra till bredare arbete och alla kan 

hjälpas åt om det händer någon person något. Vi föreslår personer som har ett stort intresse för 

socialamedier, det mentala arbetet hos våra raser och dom arbetande grenarna för att fånga upp alla 

typer av hundägare inom alla våra raser. Vi fyller även på med en bra grund för ett värdefullt 

värdegrundsarbete. Samt med ett engagemang för att arbeta inom föreningslivet.  

Vi har fått in nomineringar på Susanne Swedjebrink, Monica Setterlund, Monica Andersson och Ida 

Björklund till ledarmotsplatserna och Sara har nominerat sig själv till arbete inom styrelsen.   

Omval ordförande 

Bo Skalin  

Omval Ledarmot  

Marie -Christine Lindgren - Pinscher 

Nyval Ledarmot  

Susanne Swedjebrink – Dvärgschnauzer 

Monica Setterlund – Dvärgschnauzer 

Ida Björklund – Schnauzer  

Monica Andersson – Dvärgschnauzer 

Omval Suppleant  

Pia Widerberg – Pinscher  

Terese Egermark Winsher – Dvärgchnauzer 

Birgitta Bjelkberg - Dvärgschnauzer 

Nyval Suppleant 

Sara Gelander – Pinscher 

Omval revisor  

Päivi Majava Persson 



Nyval Revisor  

Ulrica Molin – Schnauzer 

Nyval revisors suppleanter  

Eva Borg Broberg – Dvärgschnauzer 

Vakant 

 

Valberedningen tackar för detta år och hoppas att det finns några härligt engagerade person i våra 

fantastiska klubbar som vill sitta på denna plats under kommande mandat. Yvonne Elofsson kan 

tänka sig att sitta 1år till i valberedningen.  

 

Hälsningar  

Yvonne Elofsson och Ida Björklund 


