Det bästa med YBK

Philip Hansson

Öppenhet mellan
träningsgrupper.

Nominerad till
Ordförande

Trivsamt, n plats.

år
Vad kan jag bidra med i

Omval

styrelsen?
När jag är på YBK

Har suttit ett år som

Tränar IGP gruppen i

ordförande på YBK, facklig

egenskap av skydds gurant.

styrelserepresentant på jobbet.

Utbildad tränings/

Vill hela tiden lära mig mer om

tävlings gurant. Provledare

styrelsearbetet. Hjälper gärna

IGP.

till med saker som berör

Har nu en unghund, schäfern

klubben, klippa gräs, måla,

Lova som snart är

år som jag

snickra el annat som behöver

börjar komma igång med att

xas. Som person ser jag mig

träna.

som lugn, mer praktisk än
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teoretisk.
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Namn

Det bästa med YBK
Namn

Öppenhet och trevlig stämning

Börje Nilsson

mellan medlemmarna.
Fantastisk anläggning

Nominerad till:
Kassör

år

Omval

Vad kan jag bidra med i
styrelsen?
Jag har varit föreningsaktiv hela

När jag är på YBK

mitt liv och har bred erfarenhet

Eftersom jag inte har egen

därifrån. Jag har god nytta av

hund utan ”passehundar”

mina erfarenheter från att varit

dagar i veckan så blir det mest

VD när det gäller ekonomisk

praktiska sysslor på YBK, allt

uppföljning etc. Har gedigen

från att sköta bevattning,

kunskap och erfarenhet av

underhåll av husen till att städa

styrelsearbete i olika företag

olika utrymmen. Kassörsjobbet

och föreningar. Arbetat mycket

sköter jag hemifrån

med utvecklingsarbete och

4
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olika projekt

Namn
Inger Artberger
Nominerad till
Ledamot

år

När jag är på YBK
Tränar brukslydnad samt spår
och uppletande med mina två
jaktlabradorer Wirre och
Harley eller håller kurs. Med
Harley,

år, tävlar jag elitklass

spår, med Wirre som numera är
pensionär har jag tävlat
elitklass spår, han är Champion
i spår och har kvalat in och
tävlat i

Bruks SM i rad, det
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Det bästa med YBK
Gemenskapen, framåtandan,
appellplanen, omgivningarna.
Vad kan jag bidra med i
styrelsen?
Styrelsemedlem i YBK i era
perioder, ansvarig för
sommarlägren på YBK i

år,

varit medlem i
utbildningskommittén och
tävlingskommittén, sköter
klubbens hemsida, utbildad
A-instruktör och
valphandledare samt
specialkurser i spår. Arbetat
som ekonomiansvarig.

Namn
Jennie Jönsson
Nominerad till
Ledamot,

år

Omval

Vad kan jag bidra med i styrelsen?
Ideellt arbete i föreningar har alltid
legat mig varmt om hjärtat och innan
hundvärlden var det i
fotbollsvärlden.
I YBK har jag varit aktiv i ca

år.

När jag är på YBK

Jag har under dessa år suttit i

På YBK fyller jag på min

styrelsen, varit sammankallande för

energibägare med träning/
promenader med mina hundar
men också genom att få träffa

utbildningskommittén, utbildat mig
som allmänlydnads- och
agilityinstruktör, tävlingsledare i
agility samt hållit kurser mm.

och umgås med likasinnade.

Som person är jag strukturerad och

Jag tränar främst agility och då

tycker om att ha ordning på saker.

med min jaktcocker, Taylor som

Trots att jag som person älskar att

är drygt , år.

träna agility har jag som ledamot
fokus på att helheten i klubben och

Det bästa med YBK
Bred kompetens, utvecklande
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och nytänkande.

tycker att det är intressant och en
självklarhet att få inblick i samtliga
grenar/delar som bidrar till att YBK
just är YBK!

Namn
Peter Bengtsson

Det bästa med YBK
Fantastisk anläggning.
Hjälpsamma träningskamrater.

Nominerad till
Suppleant

år

Omval

Vad kan jag bidra med i
styrelsen?
Fritt tänkande idéspruta med

När jag är på YBK
Själv tränar jag lydnad,
brukslydnad och spår med våra

2

två colliehundar

inblick i många aktiviteter med
hund. Har stor
möteserfarenhet, dock inte av
styrelsearbete.

Det bästa med YBK
Angenämt, trivsamt,
kunskapsberikande, mångfald.
Namn
Annika Swenson
Vice ordförande

Vad kan jag bidra med i

(ej för val)

styrelsen?
Har erfarenhet av

När jag är på YBK

styrelseuppdrag inom bilkåren

När jag är på Ybk tränar jag

och schäferklubben.

huvudsakligen IGP med min

Har alltid varit aktiv inom

schäfer Sonia som är

år.

föreningslivet i olika former
och inom försvaret.
Gillar hundutställning, delta
och/eller delta.
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Det bästa med YBK
Fantastiska träningsplaner,
Namn
Helén Kihlström
Sekreterare
Ej för val
När jag är på YBK
Jag och Freja tränar spår &
brukslydnad som vi toppar upp
med lite agility och rallylydnad.
Vi hänger även med
patrullhundarna i skogen.

kunniga och hjälpsamma
klubbkamrater och instruktörer
samt en n gemenskap.
.
Vad kan jag bidra med i
styrelsen?
Jag hoppas framför allt kunna
bidra med min erfarenhet från
andra styrelseuppdrag från
andra förbund. Jag har även en
lång och bred erfarenhet som
projektledare och coach som
kan vara till nytta inom

fi

klubben

Namn
Karin Cebrenius

Det bästa med YBK

Ledamot

Bred kompetens inom era

(Ej för val)

olika grenar, kamratskap, härlig
träningsmiljö

När jag är på YBK
Tränar och tävlar tävlingslydnad
med min två belgiska vallhundar,
Skáidi,

år, och Láhkoe,

år.

Jag är numera ”statsanställd”

spår/uppletande. Båda hundarna har

på heltid, alltså en glad

till lägre klass spår.
Skáidi har ett championat i
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rallylydnad. Tränar båda vovvarna i

6

styrelsen?

Vi tränar också brukslydnad med
tävlat i appellklass och är upp yttad

8

Vad kan jag bidra med i

pensionär. Är socionom och
har jobbat inom socialtjänsten.
På klubben har jag bl.a. hand

mästarklass Håller också kurser,

om köket och inköp där. Har

valpkurs/vardagslydnad och

suttit i styrelsen i olika

rallylydnad

omgångar genom åren.

Det bästa med YBK
Gemenskap, tillhörighet,
Namn

trevligt .

Torgny Steen
Suppleant
(ej för val)

Vad kan jag bidra med i
styrelsen?
Föreningsperson, aktiv i bl.a.
LRF intresse inom mark o
natur (jobbat inom
lantbruksnäringen som
rådgivare och säljare)

