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Valberedningens rapport för föreslag av styrelse 2022  

 

Valberedningen har under året haft 1 fysisk träff och 4 digitala träffar. Valberedningen har mellan mötena 

kommunicerat genom en messengergrupp samt via mejl.  Valberedningen har också deltagit vid ett 

styrelsemöte med sittande styrelse.   

Under år 2021 så har styrelsen i Vännäs BHK haft följande sammansättning:   

 

Ordförande:     Stephanie Bäck                           Omval 

Ledamöter:    Ulf Lindberg (vice ordf)                    1 år kvar 

 Anna Bredin (kassör)                                            Omval 

                                        Annika Bolme (sekreterare)                                          1 år kvar   

                                               David Robertsson                                          1 år kvar   

                                 Elisabet Rönnberg                                  Omval 

                                    

Suppleanter:  

Anna Lundberg 

 

Omval 

 

 

                                                                                    

         

 

                   

                             

 Revisorer:  

Göran Johansson    

 

Birgitta Bjuhr                                  

Omval  

 

1 år kvar 

(Fyllnadsval 

Viktoria) 

                                                Rune Grundström                                    Omval  

                                                   

Revisorssuppleant:  

Eva Olsson                                                 Omval 

                                          

Valberedningen:                

Katarina Lundqvist                                   Omval 

                                                  Emma Cederblad (Sammankallande) Omval  

                                              Barbro Ulriksson 1 år kvar 

                                               Maria Bertilsson                                              

Omval 

(Fyllnadsval 

Emma) 
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Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse 2022 
 

Valberedningen lämnar följande förslag till styrelse för året 2022. Presentationerna nedan är skrivna av 

styrelsemedlemmarna själva utifrån frågor som valberedningen har ställt via messenger och sms. 

Valberedningen har i några fall kompletterat och/eller sammanställt informationen för att bättre passa in i 

dokumentet.  

 

 

David Robertsson, Ordförande:         Nyval 1 år  
 

David har varit aktiv i Vännäs BHK sedan 2018, är utbildad specialistofficer och jobbar nu med utveckling 

mjukvara. På sin fritid tränar han och sambon hund till 110%. David tränar i nuläget spår, sök, skydd och 

mondioring. Hemma finns hundarna Alice (Dansk-svensk gårdshund), Kajsa (Lagotto), Wicke (Schäfer) och Calle 

(Dogo Argentino). David är även aktiv i övre norrlands distrikt där han i nuläget ingår i valberedningen som 

sammankallande. 

 

 

Ulf Lindberg, viceordförande:         Kvar sedan föregående år  
 

Ulf har varit med i klubben 7år. Han har en Golden Reteriver tik på 7år. De tränar och tävlar i NoseWork och 

rallylydnad. Ulfs styrka är att han är öppenhjärtig. 

 

  
Sofia Björkbacka, Kassör:        Nyval 2 år 

 

Sofia varit medlem i VBHK sedan 2019. Honhar en Kleiner Münsterländer Caddi som är två år. När det inte är 

jakt så tränar de jaktlydnad, nosework och spårar. Sofias styrkor är att hon är bra på att bemöta olika 

människor, lugn och metodisk.  

 

Birgitta Bjuhr, Ledamot:          Nyval 2 år  
 

Birgitta har ar tre hundar en snart trettonårig flatcoated retriever, en tik blandning mellan schäfer o belgisk 

vallhund. De tjuvparade sig o fick en dotter Lea som Birgitta tävlar Nosework med. Leas grej är att söka och 

spåra. De går nu en grundkurs i specialsök som verkar kul och som Lea älskar. Birgittas styrkor är att jag är 

positiv o social. Birgitta har varit medlem i ca 1,5 år. 

 

  

Viktoria Sandström, Ledamot:          Nyval 2 år  
 

Viktoria har varit med i klubben i ca 8-9 år. Efter att ha haft rottweiler i flera år så har hon nu bytt ras och har 

nu en liten dvärgpinschervalp som heter Åke. De kommer att träna/tävla lydnad, rallylydnad och eventuellt 

testa på agility med. De kommer även att satsa på utställningar. Viktorias styrkor är att hon oftast är glad och 

målmedveten. 



20211110 

  

3  
  

  

 

 

 

Annica Bolme, Sekreterare:       Kvar sedan föregående år  
 

Annica har suttit i styrelsen i tre år. Hon har en 6 årig flatkille som älskar att nosa. De har precis kommit upp i 

nw2 i TSM men annars tränar de spår och rally främst. Annicas styrkor är att hon är van vid styrelsearbetet, 

gillar ordning och reda och sitter inte i styrelsen "bara för att" utan för att göra något.  

  

 

Stig Hansson, Ledamot:        Fyllnadsval 1 år  
 

Stig har varit medlem i Vännäs BHK ca 7år där han varit aktiv inom olika grenar och bland annat suttit med i 

styrelsen. Just nu har han en golden retriever, Troy, som han tränar NW och allmänlydnad med. Stigs styrkor 

inkluderar humor, ironi samt att han är rak och ärlig.  

 

Sofie Gyllengahm, förste Suppleant:        Nyval 2 år  
 

Sofie bor idag i Sävar med sin huskytik Jet på 3 år. Tillsammans tränar de främst drag och vardagslydad men 

med tidigare hundar har hon även hållit på med nosework och spår. Sofie har varit medlem i Vännäs BHK sedan 

våren 2019. Hon är utbildad ekonom och jobbar med redovisning. Sofie en organiserad och trevlig person. 

 

  

Camilla Forsgren, andra Suppleant:                                     Fyllnadsval 1 år  
 

Camilla har varit med i klubben 3 omgångar. Första gången 2010 då hon gick valpkurs med sin första hund. En 

irländsk varghund som hette Lilly. Andra gången 2018 då hon gick vardagslydnadskurs med Texas som var en 

Newfoundlandshund. Och nu senast 2021 allmänlydnad forts. med sin Holländska herdehund Juni. Lilly och 

Texas gick båda bort i tidig ålder på grund av sjukdomar. Med Juni tränar Camilla mest vardagslydnad och 

spårar litegrann. Hennes styrkor är att hon är en ganska optimistisk och lugn person. 

  

 

Rune Grundström, Eva Olsson Revisorer:        Nyval 1 år  

 

Eva och Rune har varit revisorer för klubben under många års tid. Dom har stor erfarenhet av revisorsarbete 

även från annan verksamhet. 

 

  

Jörgen Viklund, Revisorssuppleant:        Nyval 1 år  

 

Jörgen har under lång tid varit medlem i klubben. Han har tidigare varit engagerad i styrelsen på olika poster, 

bland annat kassör, ordförande och sekreterare. Jörgen har för tillfället två Riesen som nu är 6 och 9 år och en 

strävhårig Vorsteh på 11 månader. Det är främst personsök och drag som de tränar. Tanken är att Vorstehen 

också ska bli en vettig jakthund. 

 

  

Valberedning:           
Barbro Ulriksson (Sammankallande 1 år)     

 Valberedning (Fyllnadsval 1 år samt nyval 2 år) väljs på årsmöte 2022.    


