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Internrevisorer
Revisor, ordinarie 1, Anna Gillek (omval, 1 år)

Revisor, ordinarie 2, Helena Würtz Johansson (nyval, 1 år)
Helena heter jag 52 år gammal/ung eller vad man nu säger. Familjen består av mig, min
man, våra tre ”barn” 15, 22 och 25 och vår 4 hundar, dock är det bara 15-åringen som bor
hemma. Vi har 2 Engelska Cocker (12,  7 år) och 2 Boxer (2.5 och 1 år). Jag fick min första
hund när jag fyllde 7 och sedan dess har jag haft hundar runt mig och kan absolut inte tänka
mig ett liv utan dom.
Jag har inte så stor erfarenhet i föreningslivet förutom att jag sitter som revisor i vår
vägförening i Dalarna samt sitter i styrelsen på Brf Västerkåkarna i Habo.
Jag arbetar som ekonomi-, inköps- och logistikansvarig på Reklamgren Linnmans Skyltfabrik
och deras dotterbolag Egnahem Emaljskylt AB i Jönköping. Jag har världens bästa jobb och
mina hundar är välkomna där 😊.

Revisor, suppleant 1, Thomas Pettersson (nyval, 1 år)
Har suttit i styrelsen på JBK och varit revisorssuppleant i klubben i många år.
Driver eget företag konsult inom ekonomi och inköp.
Gillar att klia hundarna i soffan.

Revisor, suppleant 2, Vakant (nyval, 1 år)

Styrelsen
Styrelseordförande, Marianne Lindblom (nyval, 1 år)
Mitt namn är Marianne Lindblom, jag är 46 år gammal och bor i Sävsjö med min familj som
består av man, 4 barn, varav 2 bor hemma, och 3 hundar. Mitt hundintresse startade i unga
år och då var det främst lite lydnad och agility som jag var intresserad av. Är uppvuxen i
valplåda så avel ligger mig mycket varmt om hjärtat. Idag har jag (och min man) en liten
uppfödning av mina raser Cão da Serra da Estrela och Cão de Fila de São Miguel.

Jag har varit engagerad i Estrelas rasklubb sedan 2001 och varit både ordförande och
Bergs- & Herdehundsklubben (SBHK) sedan starten år 2000 och suttit med i
styrelsen även där i omgångar. 2020 bytte SBHK namn till SMHK, Svenska
Molosser- & Herdehundklubben och jag har suttit i den nuvarande styrelsen i ca 6 år nu,
dels som suppleant och nu ledamot. Mitt ansvarsområde där är avelskommittén. Jag har



även en del revisorposter i olika klubbar. Jag är utbildad problemhundstestare via Work
for Fun och Hundutbildningsgruppen, och ska även nu börja SKKs utbildning Mera
Mentalitet.

Utöver hundarna har jag fotografering som intresse och finns där med som ordförande i
Vetlanda Fotoklubb samt ordförande i Östsvenska Fotodistriktet. Jag har även en egen
firma som fotograf. Till vardags jobbar jag som apotekstekniker på Kronans Apotek i
Sävsjö.
Mitt intresseområde inom brukshundklubben är främst föreningsteknik, men även att
skapa en välkomnande miljö för nya och gamla medlemmar. Utbildning ligger även varmt om
hjärtat samt kursverksamhet. Vad gäller de olika grenarna inom bruks, så är det nog lydnad,
IGP, rallylydnad som lockar mest. (Så där vill jag bli mer aktiv med mina hundar.)

Vice ordförande, Frida Weiler Hagelin, (nyval, 1 år)
Jag har varit aktiv i olika föreningar sedan många år. Under några år var jag aktiv i
Friluftsfrämjandet i Jönköping, både som medlem i styrelsen och som ledare. Under den
tiden gick jag även en kortare utbildning i styrelsearbete. När jag flyttade till Uppsala blev jag
istället aktiv inom rasklubben för portugisisk vattenhund. Där har jag både varit medlem i
styrelsen, i tävlingskommittén och i kommittén för avel och hälsa. I nuläget är jag fortfarande
med i rasklubbens tävlingskommitté men har länge tänkt tanken att det skulle vara roligt att
engagera mig i Jönköpings brukshundklubb! Jag vill att vår klubb ska kunna inspirera både
nya och gamla medlemmar att utvecklas ihop med sin hund inom både träning och tävling.
Jag hoppas att fler ska få upptäcka den bredd som finns inom hundträning, t.ex genom en
bred kursverksamhet. På sikt skulle det även vara roligt att få igång mer
ungdomsverksamhet på klubben.

Jag flyttade tillbaka till Jönköping i våras med mina två hundar efter 5,5 års studier i
Uppsala. Somrarna har ändå tillbringats mycket på JBK då vår sommarstuga bara ligger ett
stenkast från klubben. Mina hundar, Mio och Mysak, är två portugisiska vattenhundar på åtta
och tre år. Vi har under åren tävlat och tränat i runt 7-8 olika sporter men tyvärr har tävlandet
hamnat mer på is sista året pga covid19 och jobb. Utöver hundintresset ligger friluftsliv mig
varmt om hjärtar, allt från fjällvandring till långfärdsskridskor. Det är även aktiviteter som
hundarna oftast kan vara en naturlig del av. Vi är glada över att vara tillbaka i stan och ser
fram emot kommande aktiviteter på klubben!

Ledamot 1, Sara Finnigan (nyval, 2 år)

Ledamot 2, Mikael Berglund (kvar, 1 år)

Ledamot 3, Patrik Öjhage (omval, 2 år)

Suppleant, Inge Svensson (omval, 1 år)

Suppleant, Erik Sandell (kvar, 1 år)



Valberedning
Valberedning sammankallande, Helena Engkvist (omval, 1 år)

Valberedning ledamot 1, Sara Posserud (omval 1 år)

Valberedning ledamot 2, Vakant (nyval 2 år)


