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Valberedningen 2019 Vallentuna Brukshundklubb informerar
På SBKs hemsida kan varje medlem läsa på samt ta fram vilka riktlinjer och uppgifter som
finns att följa en föreningsverksamhet, både på central samt distriktsnivå men även lokalt.
Där kan man ta del av följande beskrivning angående Valberedningens uppgift i klubbar på
lokalnivå:
•
•
•
•

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att
förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet enligt stadgan.
Valberedningen lämnar även förslag på ordförande för årsmötet.
Ju mer förberett arbete med förslag till årsmötet är, genom kommunikation med
klubbens medlemmar, desto lättare blir personvalen på årsmötet.
Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte.
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/klubb/funktioner/valberedning/

Valberedningen som under året 2019 bestått av Sarah Öhman, Kim Andersson och Madelene
Arvidsson, som nu redovisar här för hur arbetet gått till under året.
Under hösten tillfrågades samtliga i sittande styrelse om vilka som ämnade fortsätta sina
kandidatperioder och vilka som vid kommande årsmöte väljer att avgå och då inte stå till
förfogande för nyval.
Valberedningen vill tacka de medlemmar som suttit i styrelsen på klubben under det gångna
året samt för en del även flertalet mandatperioder. De som valt att avgå och som inte står till
förfogande till nyval på årsmötet 2020 är:
• Carola Hag (Ordförande)
• Nette Carlestål (Vice ordförande)
• Lili Östergren- Jadeby (Kassör)
• Anders Hag (Ledamot)
Stort tack för ert arbete i styrelsen och det engagemang ni visat under åren!
För omval under årsmötet har följande ställt sig till förfogande:
• Mia Enlin (Ledamot i sittande styrelse)
• Annika Malmros Borell (Ledamot i sittande styrelse)
Styrelsemedlemmar som har fortsatta mandatperioder kvar som alltså väljer att kvarstanna
sina perioder och därmed inte väljs på nytt utan fortsätter efter årsmötet är:
•
•
•

Göran Hagberg (Sekreterare)
Tomas Carlsson (Ledamot)
Kicki Jidebom (Ledamot)

Utifrån dessa svar har valberedningen valt att arbeta på bred front, där uppmärksamhet
påkallats till medlemmarna via information på hemsidan, Facebook, Instagram och muntlig
kommunikation. Flertalet medlemmar har fått frågan samt möjlighet att komma med förslag
på kandidater som valberedningen sedan tillfrågat, valberedningen har även själva kontaktat
flertalet medlemmar och fört dialog utifrån enskilda önskemål som inkommit.
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De som valt att visa intresse för att kandidera till klubbens olika styrelseposter har även fått
beskriva sin vision med hur klubbverksamheten kan bedrivas för att tillgodose medlemmarnas
intressen. Men även berätta om sig själva och sina erfarenheter.
Valberedningen har arbetat tätt tillsammans och hade en målbild av att få fram en styrelse
med bra balans. Med balans menas bred kunskap på flertalet plan, ett önskat stort åldersspann
samt fördelat på flertalet grenar och gärna fler aktiva män.
Det är helt upp till er medlemmar att ta ställning till om ni delar valberedningens förslag till
styrelsemedlemmar kommande mandatperiod. Varje kandidat kommer beskrivas samt dela
med sig av den vision de har för vår gemensamma klubb och hur de ser på klubbverksamhet.
Tisdagen den 4/2 18.00-19.00 Bjuder valberedningen in alla medlemmar till klubben för
en möjlighet att själva prata med kandidaterna och ställa de frågor som man önskar
svar på innan man lägger sin röst. De som kan delta kommer finnas på plats.

Valberedningen kommer på årsmötet att presentera följande kandidater till de
olika posterna:
Viktig information: Posterna ordförande, vice ordförande, kassör & en av ledamöterna delar
en vision om klubbens verksamhet och kandiderar tillsammans, vilket gör att vid andra
önskemål för någon av dessa poster behövs nya kandidater för alla fyra inför årsmötet.
Nyval Ordförande: Mia Enlin
Nyval Vice ordförande med medlemsansvar: Madelene Arvidsson
Sekreterare: Göran Hagberg
Nyval Kassör: Sarah Öhman
Ledamot: Tomas Carlsson
Ledamot: Kicki Jidebom
Nyval Ledamot: Annika Malmros Borell
Nyval Ledamot: Sonny Samuelsson
Nyval Ledamot: Anna Hagberg
Nyval Suppleant Ledamot: Anna Warrén Haglund
Nyval Suppleant Ledamot: Nette Carlestål
Nyval Revisor: Helén Eimar
Nyval Revisor: Jennifer Hård
Suppleant Revisor: Henrik Sandblad
Valberedning sammankallande: Kim Andersson
Valberedning: Agneta Karlsson
Valberedning: Natalie Kroczek
•

Förslag på ordförande till årsmötet har varit Upplandsdistriktets ordförande Sven-Eric
Svensson som förgående år, men som meddelat förhinder. Valberedningen fortsätter
söka lämplig person till uppdraget. Återkoppling i frågan sker löpande.
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Frågan har skickats till SBK Centralt, finna det förslag på ordförande under mötet är
dessa välkomnande till valberedningen.

Kandidat ordförandeposten
Mia Enlin har flertalet år suttit i klubbens styrelse, tillsammans med sin holländska herde tik
tränar och tävlar Mia både i lydnadens klass II men sedan 2019 även i K9 Biathlon.
Till vardags arbetar Mia inom Stockholmsambulansen efter flera år som arbetsledande
sjuksköterska på Karolinska Solnas akutmottagning. Ledarskap är ingenting nytt för Mia.
Hennes egenskaper som uppskattas av hennes omgivning är den värme och glädje hon för
med sig även i regniga och motiga väder.
Mias svagaste egenskap är klockan, eller så kan det vara val av klockmärke för nog har den en
tendens att alltid bli lite sen, men den som väntar på något gott den väntar på Mia.
Inom SBK har Mia suttit i distriktsstyrelsen 2015–2017, där hon arbetat med hundars
mentalitet inom avel och hälsa (även kallad RUS sektorn).
Mia är även en av få som idag är utbildad testledare inom den form av mentalitetstest man
försöker arbeta fram inom SBK. Det gör henne till behörig testledare och figurant i samtliga
mentalitetsbeskrivningar/tester som SBK ansvarar för. Hon har byggt upp klubbens bana så
den är en av 5 banor i Sverige som är godkänd för alla tre testutföranden. Det har även
utvecklat ett sådant fantastiskt gott rykte att folk åker långväga för att testa sina hundar på
VaBKs bana.
I VaBK arbetar hon aktivt med RUS utskottet och vid klubbens olika evenemang.
Att hon sedan har ett gediget kontaktnät inom SBK gör henne till en väl insatt ordförande för
vår lokala klubb.
Varför bör vi ha Mia som ordförande på klubben, vad säger hennes vision?
Intresset och visionen med klubben är att vidga och utöka verksamheten, att aktivt svara upp
på medlemmars önskemål och efterfrågan. Att tillsammans med den nya styrelsen arbeta fram
en metod att gynna funktionärer i klubbens verksamhet, men också till att lära ut mer om
vilken nytta alla har i sin träning genom att kunna läsa av och stödja sin hund mentalt i
vardagen.
Har du frågor och funderingar som du vill ställa till Mia inför ditt val?
Kontakta henne gärna på mhmt@vallentunabrukshundklubb.se

Kandidat vice ordförandeposten
Madelene Arvidsson, sedan 2014 varit aktiv i klubben både i styrelse samt i kursverksamhet
och evenemang. Har fyra stycken Australien shepherds och en labrador i åldrarna 2-7 år.
Tränar och tävlar i både lydnad, rallylydnad och draghundssporterna.
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Arbetade ett tiotal år inom bevakning och slutade 2014 efter några år som Sverigechef över
Securitas larmcentral nattetid. Men med småbarn i hemmet och det ansvaret det innebar
valdes en annan väg. Omskolning skedde och det blev hjärtsjuksköterska på Danderyds
sjukhus istället. Ledarskap är en konst så också kommunikation, det bästa med hundträning är
att det kräver ständig utveckling i båda. Är inom SBK utbildad valp- allmänlydnads
instruktör, och kommer under våren -20 vidareutveckla instruktörsbiten till
rallylydnadsinstruktör & draghundsinstruktör.
Är sedan några år testledare i MH samt figurant i både MH, MT samt MT-2017. Perioden
2017-2020 arbetat med RUS utskottet (avel och hälsa) i Upplandsdistriktet.
Är skrivare i Rallylydnad och sitter även med i Rallygruppen distriktet sedan 2017. Utbildar
nya skrivare och går under vintern -19 tävlingssekreterarutbildningen som nu finns
webbaserad.
Madelenes vision är att utveckla klubben med sektorer, förslaget och önskemålet är att flera
grenar ska få större plats och ge medlemmarna möjlighet att utvecklas med sina hundar. Att
aktivt arbeta igång benämningen TG (Träningsgrupper) som ex. TGR (rally) TGL (lydnad)
TGD (draghundar) osv. På sikt utveckla en hållbar ungdomssektion. Utöka årets ekipage till
andra grenar och titlar som ex. Årets klubbekipage Nykomling, Årets klubbekipage… osv. här
finns det gott om utrymme för fantasi.
På en klubb vill Madelene att det ska finnas stöd och gemenskap och i arbetet med gemenskap
ökar känslan av grupptillhörighet genom klubbkläder, klubbmästerskap och gemensamma
träning weekends. Som vice ordförande är målet att gemenskap och glädje ska vara det man
känner redan när man svänger ner på Hagbardsvägens grus! Tillsammans med de kandidater
som presenteras av valberedningen 2020 och medlemmarna kommer det vara ett lätt mål!
Andra förslag som känns motiverande att arbeta fram är månadsbrev där det kort
sammanfattas av vad som är på gång. I månadsbrevet skulle en trevlig punkt vara om en
medlem berättar lite om en annan medlem, vilket skulle öka våra relationer med varandra.
Workshops i form av studiecirklar och gästföreläsare.
Att starta upp ”Årstidsutmaningen” den skulle kunna bli i form av att träna in ett roligt trick
som är anknutet till de fyra årstiderna som man sedan valfritt tränar med klubbkompisar.
Tydligt utvecklande av ”Klubben Gratulerar” att gratulera sina klubbmedlemmar och
uppmuntra i den utveckling man enskilt ligger på. Att gratulera någon behöver absolut inte
innebära att man lyckats med ett tävlingsresultat, man kan ha lyckats med så mycket annat
som är minst lika stort.
Men en dröm vore att få till någon form av ”Tävlingsstödjare” visst vore det en dröm när man
som ny ska kasta sig ut i tävlingarnas väld att ha någon som visar vägen? Att det kanske är
tydligt vilka tävlingar andra klubbmedlemmar tänker delta i. Gemenskap, delad glädje dubbel
glädje och stöd, kan det bli bättre?
Har du frågor och funderingar som du vill ställa till Madelene inför ditt val?
Kontakta henne gärna på arvidsson.madelene@gmail.com
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Kassör
Att vara kassör i en ideell förening är en central och viktig uppgift. Den som blir
förtroendevald till kassör bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen.
• Kassören sköter föreningens ekonomi, vilket innebär att betala räkningar.
• Ta in medlemsavgifterna
• Sköta bokföringen.
Kassören är ofta firmatecknare, tillsammans med ordföranden, och ansvarar för den
ekonomiska rapporteringen till styrelsen.
•
•
•

Andra uppgifter kan vara att presentera budgetförslag.
Göra bokslut och ansvara för föreningens deklaration.
Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i
föreningen.

Kandidat kassör
Sarah Öhman, bokstavligt talat började denna tjej sin tid i klubben som krypande ettåring.
Hundar är inte ett intresse, det är Sarahs halva person. Tre hundar tränar och tävlas i lydnaden
och efter flera placeringar i Lydnadens USM är det nu första året Sarah tävlar som vuxen efter
alla aktiva år inom Svensk Hundungdom.
Lite kuriosa är att klubbmärket som vi sedan länge bär på klubbens kläder och som
symboliserar en runsten med hund, utifrån att Vallentuna just är runstensrikt. Har skapats och
ritats av bland annat Sarahs mamma som var mycket aktiv på klubben under så många år.
Märket lever kvar från den tid då verksamheten drevs under namnat Hundfolk i Vallentuna
(1989-2000) som hon hade stort engagemang i.
Som kassör krävs ordning och reda samt ett brinnande intresse för sin klubb då det är den post
som kräver mest inom styrelseuppdragen. Sarah är redo att axla utmaningen i gemensamt stöd
av Mia Enlin som kandiderar till ordförande samt Madelene Arvidsson som kandiderar till
vice ordförande som kommer avlasta kassören genom att ta medlemsansvaret.
I dagsläget finns ett välarbetat samarbete med Studiefrämjandet som administrerar kurser åt
klubben. Studiefrämjandet har en utbildning som är webbaserad för just stöd av kassörer i
ideella föreningar. Den utbildningen kommer Sarah ta sig an. I samråd med en vän till
Madelene som arbetar som revisor kommer Sarah få stöd och vägledning vid frågor som kan
dyka upp. Förtroendet för Sarahs kompetens i uppdrag av kassör är mycket stort från
valberedningen som varmt välkomnar Sarah för uppgiften.
Valberedningen har skapat en kontakt med en erfaren kassör som ställer upp med mentorskap
och stöd i inkörningsfasen.
Sarahs vision med klubben är ökade tävlingsevenemang och mer aktiviteter på
temautbildningar och kort kurser med inhyrda instruktörer inom alla tänkbara grenar. Samt
utveckla samarbetet med flertalet sponsorer för ökad lust att anmäla sig till klubbens
tävlingar.
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Har du frågor och funderingar som du vill ställa till Sarah inför ditt val?
Kontakta henne gärna på sarah_7606@hotmail.com

Kandidat ledamot
Annika Malmros Borell, en av klubbens SM-ekipage i Rallylydnad. Suttit med i styrelsen
förgående perioder, är väl insatt i klubben. Utbildad rallylydnadsinstruktör samt påbörjad
utbildning till tävlingssekreterare inom rallylydnaden. Är aktiv med sina labradorer, tränar
och tävlar regelbundet. Inte många ställer klockan 02 på natten för att packa in man och
hundar för att dra iväg på tävling. Säger en hel del om att intresset i hundarna ligger Annika
varmt om hjärtat.
Vad har Annika för vision med VaBK, jo Annika vill öppna upp möjligheter för vardaglig
träning för medlemmar utan att det måste vara tävlingsinriktat eller tävlingsförberedande. En
ökad aktivitet för socialisering både för hundar och ägare. Temadagar med roliga övningar
och inlärningsmetoder. Men först och främst är önskan att klubben ska vara levande året om!
Har du frågor och funderingar som du vill ställa till Annika inför ditt val?
Kontakta henne gärna på malmros@minpost.st

Kandidat ledamot
Sonny Samuelsson, nyutbildad valp-allmänlydnadsinstruktör i SBK. Suttit senaste året som
ledamots suppleant och har ett genuint intresse i att lära sig mer. Ett nyförvärv som kommer
med det man kallar friska fläktar. Sonny har även flaggat för sitt intresse av att arbeta med
klubbens verksamhet runt mentaltesterna vilket är ett lyft för klubben då denna efterfrågan är
stor rikstäckande. Sonny tränar och tävlar sin Varghund Doris både i lydnad och bruks.
Visionen med klubben delar Sonny med övriga kandidater och har mål i att stödja klubben
kursmässigt med sina nya instruktörskunskaper.
Har du frågor och funderingar som du vill ställa till Sonny inför ditt val?
Kontakta honom gärna på sonny.samuelsson@gmail.com

Kandidat ledamot
Anna Hagberg, hur många är vi inte som önskat och arbetat för att Anna ska ta plats i
klubbens styrelse? Att ens försöka beskriva hennes kunskaper, erfarenheter och kontaktnät i
skrift är att ta sig vatten över huvudet.
Anna har idag fyra hundar i hemmet som tränas/tävlas aktivt. Hundraser som funnits i Annas
närhet är representerade från alla hörn. Utbildningsmässigt så finns instruktör för de flesta
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grenar med, men även kunskapen och behörigheten att utbilda andra till instruktörer inom
SBK. Anna har tidigare suttit med i flertalet styrelser och så även för VaBK. Det har arbetats
med tjänstehundar, brukshundar, mentalitet och utställning bara för att nämna några delar.
Anna är en av klubbens aktiva instruktörer som drar fulla hus till sina kurser. Den kvällen
Anna återkopplade till valberedningen att hon med tron till övriga kandidater kände att hon
vill vara med i klubbens utveckling och kandidera med övriga till styrelseposterna, den
kvällen var bland de ljusaste i november.
Det är med mycket nöjd känsla som valberedningen lägger fram Anna Hagberg som valbar
kandidat för en ledamotspost. Det skapar trygghet även för andra kandidater som får utvecklas
som ordförande, kassör och vise ordförande i stöd av erfarenheten själv.
Har du frågor och funderingar som du vill ställa till Anna inför ditt val?
Kontakta henne gärna på ak.hagberg@gmail.com

Kandidat suppleant ledamot
Anna Warrén Haglund, ett nyförvärv både som medlem och som tävlande för klubben, Anna
har under flera år aktivt varit med och genomfört klubbens alla mentalbeskrivningar och
mentaltester som figurant. Det är verkligen på tiden att hon tar steget in i vår klubb. Schäfern
Izon tränas och tävlas i flertalet grenar men i familjen finn även två hundar till som ställer upp
på Annas upptåg.

Kandidat suppleant ledamot
Nette Carlestå har suttit som aktiv ledamot i styrelsen samt senaste året som vice ordförande,
Nette är Valp och allmänlydnadsinstruktör inom SBK, tränar sin Australian Shepherd hane
Muskot i lydnad, bruks och lite av varje. Nette väljer att trappa ner en period och väljer att
kandidera till ledamots suppleant.

Revisorer
Skatteverket ger råd till ideella föreningar att oavsett om en revisor är auktoriserad eller inte,
bör föreningen se till att han eller hon uppfyller följande kvalifikationer:
• Vara en person som har förtroende från medlemmarna
• Ha tillräckliga kunskaper i och ha erfarenhet av redovisning och ekonomiska
förhållanden för att kunna utföra uppdraget. Kraven är större i en stor förening än i en
liten förening med enkla förhållanden.
• Vara oberoende gentemot föreningsledningen.
• Vara myndig.
• Ej under förmyndare.
• Inte vara försatt i konkurs.
Revisorerna får inte vara:
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•
•
•
•
•

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.
Inte arbeta i eller vara anställd av föreningen.
Däremot får revisorerna vara medlem i föreningen.

Kandidat revisor
Helén Eimar (sammankallande), tillsammans med de två colliehanarna är Helén en tränande
och tävlande medlem som lägger ner mest tid inom brukslydnaden. Helén har glädjande
meddelat att hon gärna fortsätter som revisor för VaBK ytterligare ett år.

Kandidat revisor
Jennifer Hård har tidigare varit en av klubbens agilityinstruktörer och förhoppningar finns att
snart få lite tid för nya kurser i VaBKs regi och delta i Agilitysektorn om visionen
förverkligas på sikt. Jennifer driver tillsammans med Ann Hård kennel Empress som föder
upp allround Australian Shepherds. Jennifer har som Sonny visat intresset för att
vidareutvecklas inom hundars mentalitet inom SBK. Agility och utställning är där Jennifer
lagt många av sina hundtimmar, men även lydnad och rally tränas.

Kandidat suppleantrevisor
Henrik Sandblad, medlem sedan flera år. Har i familjen två labradorer varav sonen gått i
klubbens juniorsatsning. Arbetar till vardags som arbetsledare på Arlanda för Norwegian.

Valberedning för året 2020 som årets valberedning rekommenderar.
•
•
•

Kim Andersson (sammankallande)
Agneta Karlsson
Natalie Kroczek

Visionen gemensamt framarbetat av de kandiderande till styrelseposterna och de
som fortsätter sina poster sedan förgående år redovisas under:
Om stämman vid årsmötet i sin helhet väljer de kandidater som valberedningen
rekommenderat medlemmarna, så ser framtidsplanerna ut som följer.
Inom SBK finns det förutbestämda utskott som arbetar inom och för olika områden, på VaBK
är dessa som följer och är tänkta att vara representerade av: (personer vars namn är
understruket är då även representerade i styrelsen från årsmötet). Vinningen av att varje
utskott även är representerade i styrelsen gör beslutsvägarna effektiva och information och
beslut går raka vägar.
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Tävlingsutskottet- Sarah Öhman, Camilla Grip, Annika Malmros Borell & Kim Andersson
Utbildningsutskottet- Anna Hagberg, Madelene Arvidsson & Carola Hag
PR/Info utskottet- Göran Hagberg, Mia Enlin, Kim Andersson & Susann Engqvist
Stuga/Mark utskottet- Sonny Samuelsson, Kicki Jidebom & Tomas Carlsson
Avel och Hälsa utskottet- Mia Enlin, Jenny Nyberg & Madelene Arvidsson
Visionen är även att utveckla klubben med flertalet sektioner för att även här öka
effektiviteten och bredden av klubbens tillväxt i utbud för medlemmarna.
De sektioner som då skulle vara aktuella och medlemmar som är tillfrågade om de vill vara
med och arbete just i den specifika sektorn skulle då bli:
NYHET!
Specifikt beskrivet kommer dessa aktivt arbeta för det sektorn heter, detta är alltså inget
utskott. Det är en grupp som extra brinner för inriktningen och utifrån det arbeta för att söka
de senaste hetaste instruktörerna/ föreläsarna eller annat evenemang för att gynna specifikt
inriktningen.
Rallylydnadssektorn- Annika Malmros Borell, Kim Andersson & Annette Andersson
Lydnads-brukssektorn- Camilla Grip & Sarah Öhman
Agilitysektorn- Rekryteringsarbete fortlöper
Freestyl-Htmsektorn- Sofia Österdahl & Kim Andersson
Draghund- friskvårdssektorn- Madelene Arvidsson & Lars Arvidsson
Nosework- specialsökssektorn- Rekryteringsarbete fortsätter
Utställningssektorn- Rekryteringsarbete fortlöper (Med en glad klubb, som arbetar med
glädjen av att känna tillhörighet kommer denna sektor åter bli möjlig.) Den kräver kunskap
samt ett stort antal funktionärer i olika delar samt att det är ett gediget arbete som pågår under
lång tid.
Valberedningen året 2019 finner det förslag som presenterats som en spännande styrelse med
visioner som är utifrån det som medlemmarna har annonserat. Valberedningen är extra nöjd
över intresset av flertalet nya kandidater som kandiderar till 2020. Fördelningen är utifrån det
arbetet hade som utgångsplan. Balans mellan erfarenhet och intresset av att lära sig.
Åldersspannet och genus är något vi tror är en styrka.
Valberedningen kommer inte aktivt fortsätta söka kandidater till de poster som årsmötet ska
rösta om, då vi anser att vi sonderat terrängen under längre period och på flera håll. Men vi
vill trycka på att det är medlemmarna på mötet som röstar.
Vi välkomnar naturligtvis förslag och önskemål hela vägen fram till beslut. Det går bra att
maila till: arvidsson.madelene@gmail.com även synpunkter på valberedningens arbete eller
feedback är välkommet på samma mail.
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Valberedningen önskar alla medlemmar

God Jul & Gott Nytt År

Sarah, Kim & Madelene (Sittande valberedning).

