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Mitt första medlemskap i SBK var 1977 och även 
om jag har haft uppehåll när jag bott utomlands 
och perioder när jag inte haft hund, så är jag en 
”hundmänniska”. Jag har utöver hundintresset 
även ägnat mig åt golf, tai‐chi, keramik och har 
gått arbetsrelaterade kurser i ledarskap (UGL), 
event management och sociala medier. I drygt 
30 år har jag arbetat med marknadsföring och 
projektledning. 
 
Intresseområden inom SBK 
Jag har tränat och tävlat i spår, sök, lydnad, IPO 
(som det hette då), rallylydnad och vallning. Jag 
har utbildat tre patrullhundar och anordnat 
läger, föreläsningar och praktiska dagar i bl a 
hundars mentalitet som är ett ämne jag brinner 
lite extra för. Jag har även gått HTU och GB1 på 
Hundtjänstskolan på Marma och varit 
grönsidans representant i SBK:s PR/INFO under 
åren 2006‐2010. 2010‐2018 var jag 
projektledare/chefredaktör för tidningen 
Brukshunden. Mellan 2013‐2020 var jag 
ordförande i Svenska australian 
shepherdklubben.  
 
Kan bidra med i förbundsstyrelsen 
För första gången i mitt liv har jag fått mer tid över till annat än arbete och min hund. 
Jag hoppas att min bakgrund i SBK i kombination med mina olika anställningar och uppdrag i 
näringslivet ‐ som innebär att jag har lång och bred erfarenhet inom marknadsföring, inköp och 
projektledning ‐ kan bidra. 
 
Jag vill verka för tydliga mål och strategier i förbundsstyrelsen, exempelvis för att kunna göra rätt 
prioriteringar och skapa större förståelse för beslut. En annan viktig fråga är hur vi står rustade för 
framtiden för att värna om hundar, och då i synnerhet brukshundraserna och deras brukbarhet.  
Tydligare mål och strategier kommer även att bidra till att alla som arbetar ideellt förstår hur viktig 
deras insats är för att delmålen ska uppnås ‐ och inte minst hade de kunnat bidra till tydligare 
ekonomiska prioriteringar och en än mer välslipad organisation. Möjligheter är till för att tas tillvara ‐ 
och det är både spännande och roligt att få vara med på denna resa! 


