
 

 

 

 

En positiv, hjälpsam, humoristisk dam eller tant, uppväxt i Ludvika men 

sedan cirka 35 år tillbaka boende i Kopparberg. Har sambo, två vuxna 

barn, två barnbarn samt en delad vårdnad med dottern av en welsh corgi 

pembroke. Jag är lösningsfokuserad, skapligt strukturerad och rätt orädd 

att kasta mig in i projekt och situationer även där jag från början inte har 

full kontroll. Jag lever enligt mottot ”Om man aldrig har gjort fel har man 

förmodligen gjort alldeles för lite i livet”. 

Jag har ett utbrett kontaktnät inom såväl SKK som andra specialklubbar 

och genom mitt jobb insikter och kunskap om företeelser, organisationer 

och myndigheter som kan gynna mitt ideella arbete. Jag har arbetat en 

del i andra länder med att hjälpa dem att bygga upp deras 

energistatistiska system och har genom det skapat mig erfarenheter hur 

man medverkar till förändring och vägleder personer även på högt 

beslutande poster. 

Jag tycker lika mycket om att resa och utforska franska vingårdar som 

att ”gömma” mig i sommarstugan där det inte finns några egentliga 

bekvämligheter. Lagar gärna mat från grunden, bakar och odlar 

nyttoväxter för husbehov. Försöker så långt det går att leva miljöeffektivt 

och resurssnålt men unnar mig ibland även något av livets goda. 

Jag brinner för civilkurage, objektiv hundavel, den enskilda medlemmens 

berättigande i en stor organisation och för den demokratiska processen. 

Utmaningarna för alla oss i Svenska Brukshundklubben är att både 

utvecklas som organisation för att möta medlemmarnas behov 

samtidigt som vi ska behålla vår identitet. Dessa utmaningar 

kommer att innebära kompromissvilja och anpassningsintresse för 

alla inblandade i symbios med att respektera demokratin. 

ERFARENHETER  

Nuvarande arbete: Arbetar som statistiker inom skatte- och 

inkomstområdet på Statistikmyndigheten SCB. Har genom detta ett 

utvecklat samarbete med några enheter inom Finans- och 

näringsdepartementet. 

Tidigare sysselsättningar och jobb: Har arbetat som undersköterska. Har 

parallellt med det drivit företag inom de flesta befintliga 

företagsformerna, arbetat på restaurang, varit försäljare, sångerska och 

marknadsundersökare samt drivit ridskola. 

Erfarenheter inom SBK: Väl förankrad och djup kännedom om Svenska 

Brukshundklubben utifrån såväl historik som nutid i ett brett perspektiv. Nu 

arbetande som andre vice ordförande. Har arbetat i förbundsstyrelsen 

sedan 2010 samt 3 år i början av 2000-talet. Har varit ordförande i 

Svenska Bouvier des Flandresklubben mellan 1999 och 2010 numer 

sekreterare där sedan 1 år tillbaka. Är ordförande i Kopparbergs 

Brukshundklubb sedan många år och revisor i SBK:s Närkedistrikt i många 
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år. Har tidigare varit sammankallande i Utskottet för avel och hälsa, 

Utskottet för prov och tävling, ordförande i Assistanshundrådet och 

sammankallande i den första RASK-konstellationen. Var även 

sammankallande i SBK:s centrala valberedningskommitté under några år i 

mitten av 2000-talet. 

Har fött upp bouvier des flandres under ett antal år under prefixet 

Augusta Master’s. 

Blivit belönad med SBK:s förtjänstmedalj. 

Erfarenheter inom SKK: Är ringsekreterare sedan snart 30 år tillbaka och 

utbildar även nya ringsekreterare. Har varit verksam i SKK:s centrala 

valberedning under 8 år varav 6 år som sammankallande. 

Har ett väl utbrett kontaktnät inom såväl SKK som andra specialklubbar. 

Varit verksam i arbetsgrupper inom SKK rörande framtida 

utställningsverksamhet samt SKK:s organisation. 

Blivit belönad med SKK:s Förtjänsttecken. 

Andra funktioner inom SBK: Tävlingssekreterare i bruks, lydnad och 

rallylydnad, tävlingsledare i bruks och lydnad, instruktör. 

Andra ideella engagemang: Har varit verksam i styrelsen under hela mitt 

liv sedan högstadiet och då inom olika organisationer och på olika 

positioner såsom kassör, sekreterare, ordförande, revisor och 

valberedning utöver de som nämnts tidigare. 

Startat upp en ridklubb och en volleybollklubb. Har varit domare i 

volleyboll och dömt på nivån division tre herrar. 

Nu ledamot i SACO:s lokala fackförening på SCB och där ingående i 

lönedelegationen och sammankallande för arbetsplatsombuden. 

Utbildningar: Undersköterskeutbildning, Universitetsstudier i statistik (50 

poäng), nationalekonomi (40 poäng), matematik (35 poäng), 

företagsekonomi (30 poäng), psykologi (30 poäng) samt 15 poäng i 

dryckeskunskap från Restauranghögskolan i Grythyttan. 

 


