
Valberedningens nomineringar inför årsmöte 2023 enligt den 15 november 2022.

Ordförande Marianne Lindblom Omval - 1 år

Vice ordförande Johan Bengtsson Fyllnadsval - 1 år

Kassör Karin Nygren Kindh Omval 2 år (redigerat)

Sekreterare Camilla Erixon Nyval 2 år

Ledamot Sara Finnigan 1 år kvar

Ledamot Elisabeth Kytler Nyval 1 år

Ledamot Patrik Öjhage 1 år kvar

Suppleant Inge Svensson 1 år kvar

Suppleant Pernilla Freij Nyval 1 år

Revisor, ordinarie Anna Gillek Omval – 1 år

Revisor, ordinarie Helena Würtz Johansson Omval – 1 år

Revisor, suppleant Thomas Pettersson Omval – 1 år

Revisor, suppleant Vakant Nyval – 1 år

Valberedning Helena Engkvist (sammank) Omval - 1 år

Sara Posserud Kvar 1 år

Vakant Nyval 2 år

Enligt SBK:s normalstadgar för lokalklubb ska valberedningen presentera ett första förslag till ny
styrelse senast den 15 november året innan årsmötet. Därefter har ni medlemmar möjlighet att
komma med förslag på ytterligare kandidater. Dessa förslag ska lämnas till styrelsen
(styrelse@jbhk.se) senast den 15 december. Notera också att valberedningen inte nominerar sig
själv utan det får ni medlemmar göra till styrelsen. Därefter är nomineringen avslutad.

Observera att ni kan nominera kandidater (men fråga personen först!) till samtliga platser som
står för ny- eller omval vid årsmötet. Utifrån befintligt förslag och era förslag skapar sedan
valberedningen det slutgiltiga förslaget till årsmötet.

Enligt de nya stadgarna får inga nya förslag lämnas på årsmötet om det finns förslag på personer
till samtliga poster som ska väljas. Det är alltså från och med nu fram till den 15 december som ni
har möjlighet att påverka!

Medlem som sänder in nominering ska tydligt ange att det är ett sådant förslag och följande
information ska anges:

• vilken funktion som avses,
• namn,

• en kort presentation, och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Hälsningar från valberedningen,

Helena Engkvist, Sara Posserud och Sanna Lejegren
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Presentation av Johan Bengtsson
Nyligen fyllda 44 år, bosatt i radhus med fru och 2 tonårsgrabbar. Började med hund vid 15 års
ålder och då var det jakt, stående fågelhundar och eftersök på skadat vilt som jag ägnade mycket
tid åt. Kan dock säga med en kraftig fågelfobi så var det lite dråpligt val av hundras (Vorsteh) men
med goda vänners hjälp kom jag över mycket av fobin. Blev många fina jaktminnen.

Min värnplikt tillbringade jag på F17 flygbasen vid Ronneby. Där var det vakthundar och
bevakningshundar hela dagarna och med ett hundstall på mer än 40 st hundar fanns det gott om
möjligheter till hundträning. Med tiden så byttes jakthundarna mot brukshundar då jag alltid
fascinerats av träningen mer än själva jakten.  Det blev ytterligare ett varv med försvarsmakten
och då var det med inriktning minhundar och vapensökandehundar.  Nu är jag inne på min
tredje Belgiska vallhund/ Malinois. Med den nuvarande tiken kör vi spår, sök och svenskskydd.

Mitt intresse i JBK har berört flera delar men en del är tävlingar, bruksträning, kurser och
utbildning, och lokalfrågor som inomhushall.

Presentation av Camilla Erixon
Jag heter Camilla Erixon, har hunnit bli 50 år och är boendes i Jönköping, ungefär 5 minuters
bilväg från JBK, vilket gör att jag känner mig som hemma på och runt klubben.

Mitt hundintresse har jag med mig sedan barnsben då jag är uppvuxen på landet, i Bunn utanför
Gränna. Utöver mina föräldrar och syster så fanns det fyra hundar i familjen, en collie och tre
soft coated wheaten terriers (och en rad andra husdjur).

För några år sedan skaffade jag min första hund på egen hand, en rottweiler, och det var så jag
kom i kontakt med JBK då vi gick flera kurser på klubben, bland annat i allmän lydnad och spår.
Jag hann också börja tävla med Chili i Nosework (och ta flera diplom) innan jag tyvärr fick ta bort
henne p.g.a. sjukdom när hon var 4 år.

Nu är jag en ägare till en glad dalmatinertjej på 9 månader som jag tränar allmän- & brukslydnad
samt spår med, också på JBK. Från första stund när jag och mina hundar satte fot och tass på JBK
så har vi känt oss välkomna, vi har fått bra stöd och utveckling i kursverksamheten med dess
duktiga instruktörer, och dessutom flera nya hundvänner. Jag tycker att JBK är en väldigt fin
förening och ser fram emot att vara med och utveckla föreningen framåt.

Presentation av Elisabeth Kytler
Elisabeth heter jag och är till yrket innesäljare, bor i Bankeryd inte långt från JBK tillsammans
med min man och ett gäng tyska spetsar av rasen Mittelspitz. Min och sonens kennel heter
Misobeli, vi föder upp hundar i liten skala och jag brinner väldigt mycket för rasen. Längtar efter
sommartid, att hänga vid och i vår pool, gärna tillsammans med barnbarnet och familjen. Då och
då under den ljusa årstiden blir det en tur med husbilen tillsammans med man och hundar, eller
själv på väg till någon utställning med hundarna.

Har tidigare varit verksam inom SKK rasklubb som suppleant, ledamot, vice ordförande och
ordförande samt engagerad inom kommittéer för utställning, avel, medlem, information mm. Är
typ nörd inom föreningslivet när det gäller praxis och stadgar samt ordning och organisation,



mitt engagemang har oftast fokus på alla andra före mig själv. Jag är inom SKK utbildad
certifierad utställningsarrangör och ringsekreterare, har gått distansutbildning Hundavel och
Genetik samt grundutbildning Anatomi och Bedömning mm.

Hos JBK är jag sedan länge, tillsammans med flera, verksam inom Hundägarutbildningssektorn
och utställningssektorn med allt vad det innebär. Är utbildad SBK-instruktör (allmänlydnad),
agilityinstruktör steg 1, freestyleinstruktör steg 2 samt instruktör inom nya hundsporten
Hoopers. Har gått en mängd intressanta kortkurser inom beteende, mentalitet, anatomi,
genetik, raskunskap, SBKs lärarutbildning allmänlydnad som utvecklingskurs (ej tagit examen),
tagit grönt kort inom drag mm. Mitt engagemang just nu ligger mest på de sektorer jag är
verksam inom hos JBK, hoppar ibland in som medhjälpare på kurser jag själv är intresserad av.

Presentation av Pernilla Freij
Kvinna i sina bästa år. Bor med man och två pudeltjejer i Ljungarum och har även ett fritidshus
med tillhörande agilitybana i Ormaryd. Har även välsignats med ett litet barnbarn, som nu är 10
månader. Mannen har också två utflugna döttrar. Min dotter med familj bor i Mullsjö och har
även en liten 4 månaders valp.

Mitt hundintresse är nog medfött, men jag fick min första hund efter mycket tjat när jag var 13
år. Det blev en liten Lhasa Apso-kille som blev början på min ”hundkarriär”. Jag bestämde mig
tidigt för att lära mig så mycket som möjligt innan vi fick hämta hem honom, så jag gick (som
yngsta deltagare) en kurs i hundpsykologi. Och när det blev möjligt så gick jag min första valpkurs
med den hunden. Sen har det blivit en salig blandning av olika hundraser genom åren och nu har
jag nog landat i att de små krulltottarna (pudlar) är de klart bästa för mig, då jag även älskar att
klippa och fixa med deras päls!

Vi tränar och tävlar agility klass 1 och 2 (snart även 3). Jag har börjat så smått att hålla kurser och
träningar också, och det är så kul! Jag har gått några kurser i Hoopers med båda hundarna,
nosework och freestyle med min ena och lydnad med den andra. Så jag har provat lite olika
hundsporter, men agility är den vi älskar mest!

Mitt engagemang för klubben har hittills bestått i att jag de senaste åren har suttit med i de
arbetsgrupper som kämpar för att vi ska få en egen träningshall. Sedan är jag även engagerad
som fritidspolitiker i kommunen och har erfarenheter från andra styrelseuppdrag i några andra
ideella organisationer och föreningar. Så jag hoppas att jag ska kunna bidra med något i det
kommande styrelsearbetet i vår fina klubb.


