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Valberedningens rapport för föreslag av styrelse 2021 

Bakgrund 
Valberedningen har baserat sitt förslag till styrelse år 2021 på att få många av de grenar som finns i klubben 
representerade. Vi har också beaktat att få medlemmar som representerar olika åldrar och en bra 
representation av både män och kvinnor i styrelsen. Vi har återkommande diskuterat att det är viktigt att 
styrelsemedlemmar har god kommunikativ förmåga så att medlemmars röst blir hörd och att beslut, aktiviteter 
mm som sker i klubben kommuniceras på ett bra och öppet sätt. 
 

Valberedningen har under året haft 3 fysiska träffar och 4 digitala träffar. Valberedningen har startat upp en 
mejlklient och har mellan mötena kommunicerat genom en messengergrupp samt via mejl.  Valberedningen 
har också deltagit vid ett styrelsemöte med sittande styrelse.  

Valberedningen har under året skickat ut en allmän enkät till alla medlemmar samt sammanställt denna enkät 
till sittande styrelse och alla medlemmar på ett medlemsmöte i november 2020. Sammanställningen av 
enkäten har som målsättning att vara en grund för verksamhetsplanering 2021 samt ett stöd till 2021 års 
styrelse.   

Under år 2020 så har styrelsen i Vännäs BHK haft följande sammansättning:  

Ordförande:   Stephanie Bäck                         Nyval 1 år 

Ledamöter:  Jörgen Viklund (vice ordf)                   Omval  

Anna Bredin                                            1 år kvar (kassör) 

                                       David Bern                                            Nyval 2 år  

                                              Annika Bolme                                         Nyval 2 år  

                                Elisabet Rönnberg                                 1 år kvar 

                                          Anna Lundberg                                      1 år kvar 

Suppleanter: 

                                                  Emma Folkesson                                    Omval 

                                                      Göran Johansson                                    1 år kvar 

 Revisorer: 

                                                 Rune Grundström                                   Nyval 1 år 

                                                  Eva Olsson                                                Nyval 1 år  

Revisorssuppleant: 

                                         Katarina Lundqvist                                  Nyval 1 år 

Valberedningen:               

                                                 Jenny Viklund                                            Omval 

                                             Emma Cederblad                                        1 år kvar  

                                              Lisa Lindbäck                                               Omval  
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Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse 2021 
Valberedningens sammansättning 2020 är:  
Jenny Viklund (sammankallande)  
Emma Cederblad  
Lisa Lindbäck  
 
Valberedningen lämnar följande förslag till styrelse för året 2021. Presentationerna nedan är skrivna av 
styrelsemedlemmarna själva utifrån frågor som valberedningen har ställt vid deltagande på ett styrelsemöte 
samt vid telefonintervju av respektive person. Valberedningen har kompletterat informationen till viss del bla 
med vilka grenar som respektive person är aktiv inom och vilken hund som personen i fråga delar sin vardag 
med idag.   
 
Stephanie Bäck, Ordförande:     Omval 1 år 
Stephanie har varit medlem i klubben sedan 2016. Stephanie har idag en dogo argentino och en lagotto 
romangol som hon tränar och tävlar i olika discipliner. Hon är aktiv som instruktör i klubben.  Hon har tidigare 
suttit parallellt i styrelsen på Hällfors skola. Stephanies styrkor är att hon är driven och lojal. 

 
Ulf Lindberg, viceordförande:     Nyval 2 år 
Ulf har varit aktiv i Vännäs BHK i sex år. Ulf har idag en golden retriever som han tränar och tävlar Nosework 
och Rallylydnad med. Ulf har också varit drivande i klubbens engagemang kring hundmötesträningar. Ulf har 
mycket tidigare erfarenhet av styrelsearbete bla som ordförande i facket och styrelsemedlem i Hörselskadades 
riksförbund både lokalt och på distriktsnivå. Ulfs styrkor är att han är glad och positiv och sätter gemenskap 
högt på agendan.  

 
Anna Bredin, Kassör:    Kvar sedan föregående år 
Anna har varit medlem i klubben i 4 år. Anna har idag en staffordshire terrier och en blandrashund vid namn 
Noomi och en tibetansk spaniel. Anna är framför allt aktiv inom rally och lydnad. Hon har tidigare varit aktiv i 
tibetanska spanielklubben och som ledamot i ungdomssektionen på Umeå ryttarförening. Annas styrkor är att 
hon är ordningsam, noggrann och ser alltid till att saker hon tar på sig blir gjorda. 
 

David Bern, Ledamot:     Omval 2 år 
David har varit medlem i klubben sedan 2018. David har idag en schäfer och en dansksvensk gårdshund och är 
aktiv i olika discipliner, men framför allt satsar han på att tävla inom svensk skydd. David är utbildad mentaltest 
figurant. Han har tidigare varit aktiv i aktiebolags styrelse och att leda, planera och utföra arbete i större grupp. 
Davids styrkor är att han är röd och objektiv. 
 
Annica Bolme, Sekreterare:     Omval 2 år 
Annica har varit medlem i klubben i 3 år. Hon har idag en flat coated retriver som hon tränar och tävlar i bla 
nosework och rallylydnad. Hon har Annica har tidigare varit aktiv i flera ridklubbar, distrikt i Värmland, 
scoutkåren Västerbotten, civilförsvaret, bykåren m.m. Hon har tidigare erfarenhet av dom flesta positioner i 
styrelsearbeten. Annicas styrkor är att hon är välorganiserad, strukturerad, "dagledig"=har tid och lite "små 
händig". 
 
Elisabeth Rönnberg, Ledamot:    Kvar sedan föregående år 
Elisabeth har varit medlem i klubben sedan år 2012. Elisabeth har idag en boardercollie som hon bla tränar och 
tävlar nosework med. Hon har tidigare varit aktiv i Vilhelmina ridklubb och har suttit i VBHK styrelsen tidigare. 
Elisabeths styrkor är att göra och arbetar för medlemmarna i klubben. Hon ogillar orättvisor och älskar att träna 
tillsammans med sin hund.  
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Anna Lundberg, Ledamot:    Kvar sedan föregående år 
Anna har varit medlem i klubben sedan start. Hon har idag en flatcoated retriever som hon tävlar Nosework 
och Rallylydnad med. Anna är förutom aktiv som styrelsemedlem också aktiv som tävlingsledare i klubben.  
Hon har tidigare varit aktiv i 4H och i olika hundföreningar. Annas styrkor är att hon törs säga det hon funderar 
på och att hon är en person man kan lita på.  
 

Viktoria Sandström, förste Suppleant:    Nyval 2 år 
Viktoria har varit aktiv i Vännäs BHK i ca 7 år. Hon har idag en rottweiler som hon tränar och tävlar aktivt med 
framför allt i Lydnad och Rallylydnad men testar också lite bruksträning. Viktoria har tidigare varit medlem i 
andra hundklubbar. Hon är en positiv och snäll person som ofta har ett leende på läpparna och kan vara envis 
då det behövs.  
 
Göran Johansson, andra Suppleant:   Kvar sedan föregående år 
Göran har varit medlem i klubben i 30 år. Han har idag en vit herdehund som han tränar och tävlar i bla 
rallylydnad. Göran är också aktiv som instruktör inom klubben. Han har tidigare erfarenhet av styrelsearbete 
inom bla hundverksamhet. Görans styrkor är att han är driven och social.  
 
Rune Grundström, Eva Olsson Revisorer:    Omval 1 år 
Eva och Rune har varit revisorer för klubben under många års tid. Dom har stor erfarenhet av revisorsarbete 
även från annan verksamhet.  
 
Katarina Lundqvist Revisorssuppleant:    Omval 1 år 
Katarina har tidigare varit styrelsemedlem i Vännäs BHK. Hon är idag aktiv med sin bordercollie i olika 
discipliner i klubben och har omsorgsfullt skött klubbens gräsmattor under senare åren samt är en aktiv 
medlem inom många andra av klubben aktiviteter.  
 

Valberedning:     Kvar sedan föregående år 
Emma Cederblad (Sammankallande 1 år)   

 Valberedning väljs på årsmöte 2021.   

 

 

Information till medlemmar som önskar ge fler förslag styrelsesammansättning 

verksamhetsår 2021 
En medlem som sänder in ett förslag på Kandidat ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.  

Förslaget ska ange:  

 

Vilken funktion som avses 

Namn 

En kort presentation 

Uppgift om att den föreslagne kandiderar 

 

Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 15de december. Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen 

ska senast en vecka efter nomineringen är avslutad delge valberedningen en lista över samtliga inkomna 

förslag.  

 

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte- dock ska nya förslag inte tillföras. 

Valberedningens slutgiltiga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska 

vara tillgängliga. Detta tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enlig ovan, utgör således de 

nominerade kandidaterna.  

 


