
 

 

 
En intensiv, levnadsglad och positiv kvinna som sedan 17 
år bor i Stavsnäs/Värmdö tillsammans med sambo och två 
underbara Briarder. Jag är en stabil och trygg person, 
med två vuxna barn och ett barnbarn och befinner mitt i 
livet, där det händer. På min fritid tränar/tävlar jag med 
mina hundar, njuter av tillvaron i huset vi har i Dalarna, 
äter gärna god mat i goda vänners lag och tillbringar 
mycket av min fritid i naturen. 

Under mina snart fyra år i SBK som förbundsordförande har 
jag sett det som en av mina viktigaste uppgifter att 
tillvarata de kompetenser vi besitter för att bygga för en 
hållbar framtid, utan att vara rädd för att fatta beslut när 
det behövs. Jag står stadigt när det blåser och behöver vi 
fatta tuffa beslut eller tänka om kring vår planering så 
leder jag med tilltro och energi vårt team framåt tills vi är i 
hamn.  

Vi har trots oroliga tider och utmaningar som ställts framför 
oss, tillsammans fyllt kassorna i såväl den centrala 
organisationen som i de flesta klubbar och distrikt. 
Medlemsantalet har stigit kontinuerligt samtidigt som vi 
intensifierat och fortsatt satsa på verksamheten - med ett 
tydligt fokus på medlemmarna och de värden vi kan, vill 
och bör tillföra.  

Med ett brett kontaktnät inom Svenska Kennelklubbens 
organisation, vår paraplyorganisation, och även inom 
övriga uppdragsgivande myndigheter samt 
frivilligorganisationer kan jag bidra med unika insikter. 

På min fritid engagerar jag mig som hundförare i 
hemvärnet och genom min insyn och mitt engagemang 
har jag även byggt upp kunskap för att kunna agera 
trovärdigt och professionellt i nödvändiga 
myndighetskontakter i vårt viktiga uppdrag som frivillig 
försvarsorganisation. Jag är även Kennelägare med 
ambitioner och därmed även insatt i avelsrelaterade 
frågor. 

Det jag kan bidra med till SBK är glädje, lust och 
framtidstänk. Jag skapar engagemang och gemenskap 
som i sin tur leder till att medlemmar och organisationen 
växer tillsammans. Under dessa annorlunda pandemiår 
har jag fått mycket kunskap och viktig erfarenhet av att 
leda, skapa förutsättningar och utveckla organisationen, 

ERFARENHETER  

Nuvarande arbete: Arbetar med att marknadsföra 
varumärket Jureskog Selection samt Prime Quality Meats. 

Erfarenheter inom SBK: God kännedom och historik om 
Svenska Brukshundklubben och organisationens behov. 
Sammankallande utskottet för organisation, 
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sammankallande för utskottet för samhällsnytta, ledamot 
verkställande utskottet, ordförande Svenska 
Brukshundklubben 2019-2022. Samarbete i 
samverkansmöten med andra arbetande rasers klubbar 
inom Svenska Kennelklubben, dialog och uppföljning med 
Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse och ledning.  

Andra funktioner inom SBK: Exteriörbeskrivare Briard, 
Provledare Patrullhund Hemvärn. 

Andra ideella engagemang: Hundbefäl 241 komp, 
ledamot AG Avel & Hälsa AfBP, smk exteriörbeskrivare 
AfBD. 

Erfarenhet från föreningsengagemang:  
Förbundsordförande SBK 2019-2022 
Ledamot i FOS (Frivilligorganisationernas 
samarbetskommitté) 2019-2022 
Ledamot SBK Förbundsstyrelse 2016-2019 
Ordförande Svenska Briardklubben 2011-2014 samt 2015-
2016 
Ordförande Ramsmora Byalag 
Sjöscoutledare Värmdö  

 

 

 


