
Valberedningens förslag till SVK styrelse inför extra fullmäktige 30 juni 2012

Valberedningen har bestått av:
Agneta Ericsson, sammankallande
Roger Kempainen
Carola Pettersson

Nuvarande styrelse:
Ordförande Ingemar Sjöström vald till 2013, avsagt sig omval
Ord ledamöter Karin Rabe vald till 2013, avsagt sig omval

Mats Jonsson vald till 2013, avsagt sig omval
Jörgen Bentz vald till 2015, avsagt sig omval
Sabine Toftén vald till 2015, avsagt sig omval
Maria Forslund vald till 2015
Anders Eriksson vald till 2013, avsagt sig omval

Suppleanter Anna Berg vald till 2013
Anette Erlandsson vald till 2013
Per Danell vald till 2013, ej svarat
Casimir Wrede vald till 2013

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande Ingmar Tykesson nyval till 2013
Presentation av Ingmar: Född 1947 och nybliven pensionär men fortsatt arbeta deltid vid Hörby kommun
som projektledare av några internationella projekt samt som konsult vid Senior Partners där jag främst
arbetar med management frågor och går in som tillfällig chef i offentliga organisationer. Jag är också
fortfarande anställd som reservofficer, major, i flygvapnet.

Jag är gift med Eva och har tre barn. Har nu två strävhår som jag använder för jakt på fågel och klövvilt samt
eftersök.

Ingår i NVR-organsationen som eftersöksjägare och kretsansvarig.

Är av jägareförbundet auktoriserad jakthundsinstruktör för grundlydnad och eftersök och håller därför
kurser i spår/eftersök. Är också viltspårdomare och viltspåransvarig i Vorstehklubben.

Jag är ingenjör, väg och vatten, samt civilekonom och de senaste 30 åren har jag arbetat som
förvaltningschef i tre olika kommuners tekniska förvaltningar.

Ord ledamot Anna Berg omval till 2013
Anna tidigare suppleant

Ord ledamot Anette Erlandsson omval till 2013
Anette tidigare suppleant

Ord ledamot Svante Morén nyval till 2013
Presentation av Svante: Kommer senare……

Ord ledamot Rolf Grönstedt nyval till 2013
Presentation av Rolf: Stockholmare som bor i Bromma, gift med Susanne och vi har två vuxna barn. Jag är
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Har framförallt varit verksam inom finanssektorn där jag bl.a. varit ansvarig för en corporate finance
verksamhet och varit investeringsansvarig i Sverige för ett antal fastighetsfonder.

Medlem i SVK sedan 1995 då jag skaffade min första Vorsteh. Har haft ett par korthår och har nu mitt andra
strävhår. Styrelseledamot och kassör i SVKÖ sedan 2010.

Jakt i alla dess former är mitt stora fritidsintresse. Jag använder min Vorsteh som stående hund på
fågeljakt, som stötande/ställande hund på klövvilt och naturligtvis till eftersök.



Ord Ledamot Tom Ringholm nyval till 2013
Presentation av Tom: Tom Ringholm (f.d. Nilsson) 48 år under 2012 och yrkesverksam Arméofficer med
anknytning till arméns jägarbataljon. Sedan 1985 bosatt och yrkesverksam i Norrbotten och Arvidsjaur och
från 2009 minst intill 2012-12-31 tjänstgörande vid Försvarsmaktens Högkvarteret i Stockholm. Pendlar
mellan Arvidsjaur med 2 söner och hus och Stockholm med fru och (son).

Har inom SVK arbetat som delegat vid fullmäktigemöten, sekreterare vid SVK Bottenviken under 4 år,
utbildad mentalbeskrivare för SVK, utbildad och aktiv jaktprovsdomare, uppfödare av Kh Vorsteh, aktiv
provledare i Bottenviken främst under perioden 1995-2005.

Kajakpaddling, skidåkning, skridskoåkning, draghundskörning, fotografering och familjen
Den egna hemsidan med uppdateringar, uppföljning av hundar och bildmaterial.

Ord ledamot Stefan Svensson nyval till 2013
Presentation av Stefan: Kommer senare…..

Suppleant Helen Lundberg nyval till 2013
Presentation av Helen: Jag heter Helén Lundberg och är 49 år, gift med en son på 18 år. Vi bor strax utanför
Alingsås. Arbetar med försäljning av air condition och värmepumpar främst på den Norska marknaden men
även i Sverige.

Vår hundflock består av 4 hundar av olika raser, Strävhårig Vorsteh (som ligger mig varmast om hjärtat),
Border terrier, Smålandsstövare och en gammal Petit Basset. Samtliga hundar används till jakt.
Jag tog jägarexamen 1985 och då kom också första strävhåret in i familjen, sedan dess har det alltid funnits
en eller flera strävhår hemma hos oss. Min man är också han jaktintresserad, engagerad i Stövarklubben
som domare och styrelsemedlem i lokalavdelning. Fritiden består med andra ord, till stor del av jakt och
åter jakt. Försöker också att hinna med att rida när tid finnes.

Har varit engagerad i Västsvenska sedan -87, valdes in i styrelsen 1988 som suppleant och har därefter varit
ordinarie ledamot, vice ordförande och också ordförande under två år. Satt i VVKs styrelse 23 år utan
uppehåll. Har haft tre kullar strävhår i slutet 80- talet och början 90- tal, därefter har det inte blivit några
kullar på grund av hundmaterialet och arbetssituationen. Jag tycker det är viktigt att hunden har en bra och
korrekt exteriör, är sund och går att använda som en allroundhund, även om jag själv för tycker fågeljakt är
den absolut roligaste formen av jakt.

Suppleant Patrik Sjöström nyval till 2013
Presentation av Patrik: Patrik Sjöström 48 år egenföretagare i byggbranschen.
Har jagat med sträv och korthårsvorsteh sen början av 80talet och gick med i SVK någon gång tidigt
nittiotal. Har startat på prov i hela Sverige på alla underlag. Började med funktionärsarbete redan innan jag
var medlem har sedan suttit 10 år i SVK Södras styrelse, de tre senaste åren som ordförande,
jaktprovsdomare sedan 2008.

Jag jagar varje år på alla våra underlag och vill ha en hund som passar till den varierade jakten vi har. Just
nu har vi kleiner M, kort och strävhår i familjen och jagar allt med dem. Har under åren även dresserat och
startat ett antal andra raser bl.a. Setter, Spaniel, Wachtel och olika retrievrar.

Suppleant Thomas Johansson nyval till 2013
Presentation av Thomas: Född -59 bor utanför Mellerud tillsammans med Katharina och två söner 22
respektive 19 år. Arbetar med ekonomi och skattefrågor.

Har inom SVK varit ledamot i lokalavdelningsstyrelsen drygt 10 år som både ordförande och sekreterare,
dock ej samtidigt. Under flera år även revisor centralt, samt arbetat centralt med SVK framtidsgrupp.
Är jaktprovs-, fullbruks- och viltspårdomare. Utbildad mentalbeskrivare inom SVK.

Jaktligt allätare och har uppfödning av kort- och strävhårig vorsteh.

Suppleant Casimir Wrede nyval till 2013
omval


