
Valberedningens förslag till centralstyrelse i Svenska Hundklubben

Svenska Hundklubbens valberedning har haft som ambition att finna förslag till kandidater som kan
och vill ställa upp helhjärtat som ledamot eller suppleant i riksföreningens styrelse och utveckla 
föreningsverksamheten mot nya mål i linje med föreningens stadgar.

Aktiviteten i valberedningen har pågått regelbundet under tiden från årsmötet 2021 fram till 
söndagen den 10 april 2022. Valberedningen har aktivt jobbat med analys av nuläge och löpande 
individuella intervjuer med styrelseledamöter under verksamhetsåret 2021.

Möten har hållits cirka två gånger per månad med ökad intensitet efter nyår. Målet har varit att 
sätta samman en styrelse med ledamöter och suppleanter som tillsammans kan skapa en god 
gruppdynamik vilket syftar till att gagna hela föreningsverksamheten i Svenska Hundklubben på ett
positivt sätt. 

Egenskaper som synen på medlemsvård, medlemsdemokrati, social kompetens, kunskaper i 
mötesteknik och föreningskunskap har också varit vägledande för den avslutande 
beredningsprocessen.

Valberedningens förslag till styrelse är en blandning av nya personer och personer med tidigare 
styrelseerfarenhet från Svenska Hundklubben. Genom lyhördhet och stor frenesi har 
valberedningen slutligen enats om att föreslå följande kandidater till årsmötet 2022:

• Vice ordf - Gabriella Rönn Larsson (2 år)
• Kassör - Malena Jonsson (2 år)
• Ledamot - Mikael Sellgren (2 år)
• Ledamot - Roger Henriksson (2 år)
• Ledamot - Tommy Holmertz (fyllnadsval 1 år)
• Ledamot - Kicki Samuelsson (fyllnadsval 1 år)
• Suppleant - Avera Bobadilla (fyllnadsval 1 år)
• Suppleant - Joakim Brunnström (2 år)

• Revisor - Örjan Langborg (1 år)
• Revisorssuppleant - Björn Svensson (1 år)

Övriga nominerade suppleanter som inte ingår i valberedningens förslag:
• Manuela Schönherr
• Agneta Joelsson

Val till ordförande ingår inte i valberedningens uppdrag enär denna post har ett år kvar på 
mandatperioden. För övrigt har valberedningen har valt att inte nominera kandidater till ny 
valberedning men nuvarande ledamöter ställer sig till förfogande för ytterligare en mandatperiod 
om årsmötet så beslutar.

Valberedningen står till förfogande för frågor från medlemmar och årsmötesdelegater fram till och 
med årsmötesdagen via e-post till valberedning@svenskahundklubben.se.

Svenska Hundklubbens valberedning för 2022 års val har utgjorts av:
• Lars-Anders Eriksson (ordförande)
• Manuela Schönherr
• Jan-Lennart Andersson
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