
 

 

Peter Lind 
49 år från Göteborg, uppvuxen i Lysekil, nu boende på Särö 
i Halland. 

 
Gift sedan 2003 med Marie och har just nu en 
riesenschnauzer som vi tränar med. Vi köpte vår första 
Riesenschnauzer 2004 och blev snabbt aktiva inom bruks. 
Vi har genom åren tränat sök, spår och IGP/  F H  samt 
specialsök med våra riesen. 

 
Första kontakten med SBK var via träning och kurser på 
GMBK samt läger och aktiviteter som Svenska 
Riesenschnauzerklubben (SRSK) med LO´n anordnar, inte 
minst då det stora Riesenlägret i Kopparbo som vi deltog i 
första gången redan samma år vi fick vår första riesen och 
har fortsatt åka på sedan dess. 

 

Detta ledde snabbt till engagemang inom klubben, via SRSKs Informationskommitté, till 
ordförande i Lokalområde och sedan ordförande i SRSKs styrelse. Under åren har jag även 
skapat SRSKs hemsidor: srsk.se samt alla lokalområden. De senaste två åren har jag varit 
ledamot i Förbundsstyrelsen och hunnit hjälpa till med olika projekt- och arbetsgrupper samt 
fått en fördjupad kunskap i hur hela vår förening sköts på central nivå. Det har varit lärorikt att 
se hur denna stora organisation fungerar och det är en ynnest att få vara en del av att 
utveckla den emot en ljus framtid tillsammans med er alla inom SBK. I skrivande stund är jag 
tillsatt som tillförordnad sammankallande för Samhällsnytta och ser fram emot att hjälpa 
denna så viktiga del av vår verksamhet fram till och med årets Kongress. 

 
Min bakgrund: utbildningar inom marknadsföring, grafisk design, webbproduktion, psykologi, 
projektledning och är utbildad lärare. Jag har genom åren arbetat med grafisk design, webb, 
marknadsföring, som lärare och konsult inom utbildning och drivit ett konsultföretag. Just nu 
arbetar jag som Training and Learning Manager på AFRY Specialized Operations Excellence. 
Mitt arbete innebär dels att utveckla konceptet för Lärande och Utbildningar inom AFRY, dels 
att driva, och arbeta som expert i, utbildningsprojekt för våra internationella kunder.  

 
Mina ledord är: kommunikation, kunskap och framåtrörelse.  
Ett drivet och kommunikativt team som jobbar tillsammans med energi mot samma mål är 
oslagbart – det skapar utveckling, kreativitet och resultat. 

 
Vi står inför en tid där allt färre vill arbeta ideellt, det är stora utmaningar att fylla på i leden i 
rasklubbar, i lokala klubbar och i distrikt. Det behövs ett ökat engagemang inom redan aktiva 
medlemmar, men ännu viktigare är att nå ut till ungdomar och yngre vuxna. Utan ”nytt blod” 
är risken stor att vi aktiva blir allt färre och det ger inga bra framtidsutsikter. Genom 
samarbete med andra organisationer samt hitta ”fler vägar” in i verksamheten kan vi vända 
detta tillsammans. Det är nödvändigt för att SBKs framtid skall se fortsatt ljus ut. 
 
Samma gäller såklart även intresset för våra raser inom SBK, där vi behöver tydligt fokus och 
arbete med att stödja avel, hälsa, och mentalitet så grunden för verksamheten – 
brukshunden – inte försvinner i annat arbete och projekt, utan naturligt är utgångspunkten 
för alla satsningar och all utveckling av verksamheten, för oss alla. 


