
 

 

 

 

 

SVK Södras årsmöte 2020 03 25 

Valberedningens förslag till inval samt presentation av föreslagna  
nya ledamöter till styrelsen 
     

 

Valberedningen föreslår:  

Val av mötesordförande för årsmötet  Ingmar Tykesson 

Val av ordförande intill nästa årsmöte  Göran Lang 

Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år  Omval av Göran Ask 
I tur att avgå är Göran Ask, Lena Karén  Nyval av Kaisa Mattila samt  
samt Martin Ohlsson   Niklas Öhrn 
 
Fyllnadsval av styrelseledamot på 1 år  Linda Eklund 
Johan Karén har valt att avgå 
 
Val av suppleant till styrelsen på 1 år  Omval av Agneta Ericsson 
 
Val av revisorer och revisorsuppleanter  Omval av Per Åsheim och Louise 

Johansson 
Suppleanter Omval av Lars-Henning Strand samt 
Bengt Nilsson har valt att avgå nyval av Rolf Andréasson 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



Kort presentation av föreslagna ledamöter till styrelsen 

 

 

 

Linda Eklund , 46 år.  
Jag har haft ett stort hundintresse sen tonåren och har haft en hel del olika hundraser. Min första 
vorsteh köpte jag i samband med min jägarexamen som jag tog för ca 18 år sen. Efter det har det 
enbart varit vorsteh i hemmet. Har nu tillsammans med min sambo Juha Åkerblom , 5 vorsteh, 3 
strävhår och två korthår. Jakt och jaktprov är det stor intresset nu, och träningen inför det. Har varit 
medlem i SVK södra i  många år men mer aktiv de senaste 4 åren och är utbildad provledare. 
SVK är viktigt för den fortsatta aveln av våra raser, samt att klubben är till för att stötta och hjälpa 

medlemmarna. Vill därför vara med och dra mitt strå till stacken och lära mig mer om 
föreningsarbetet och våra aktiviteter 

 

 

Kaisa Mattila , 53 år.  
Jag bor i Blentarp tillsammans med min make Timo och två söner i tonårsålder. Uppvuxen i Finland. 
Vi har tre strävhåriga vorsteh och en bracco italiano. Aktiv familj.. jakt, hundar, fiske och fotboll tar 
mesta av fritiden. 
Jag är nog lite grön fortfarande inom SVK, och ser mig som en amatör fortfarande i jaktproven.  
Jag tycker att är nästan lika roligt med hundutställningar som fältträningar och jaktprov.  
Till vardag jobbar med leasing av bilar.  
 

 



 

Niklas Öhrn, 51 år 

Jag bor i Ystad med min fru Eva, våra två söner samt tre hundar. Hundarna vi har är ett kh "Storm", 
snart två år, och två äldre drentar. Vi använder våra hundar som allround-jakthundar, dels på egen 

jaktmark, dels i ett större jaktlag där jag alltid går som hundförare. Jag är eftersöksjägare inom NVR-
organisationen. Genom åren har jag deltagit på många olika jaktprov, träningar, kurser och 
utställningar.  

Tidigare var jag aktiv i SKF som rasrepresentant och i Drentklubben som vice ordförande i fem år plus 

två år som sammankallande i valberedningen och dessutom sammankallande i jaktkommittén. Mitt 

största engagemang var att arrangera jaktprov och träningar i klubbens regi. Jag har god 

föreningsvana och har varit aktiv i de idrottsföreningar våra pojkar varit med i. 

Jag är anställd som maskinchef i DFDS A/S, men jobbar numera som inspektör. Ett roligt och fritt 
arbete där jag reser mycket och kan planera min egen arbetstid. När jag inte ägnar mig åt arbete eller 

hundaktiviteter umgås jag med familjen, gärna i goda vänners lag över en god bit mat. På min 
semester åker jag gärna till fjällen, både för att jaga ripa och åka skidor.  

 

 

 

 


