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Hur tänkte vi?
• Valberedning utgår alltid från hur vi kan sätta ihop en styrelse som tillsammans 
med våra medlemmar och utskott kan driva föreningen framåt, en styrelse med 
visioner och tankar och som gör Svenska Rottweilerklubben till en klubb där 
medlemmar kan påverka och känna sig delaktiga.

• Det är också viktigt att styrelsemedlemmarna kompletterar varandra och har 
olika intressen och brinner för olika saker. 

• Vi försöker se till att all överlämning mellan gamla och nya ledamöter sker så 
smidigt som möjligt, tex när vi bytte kassör 2021 så stannade den gamla kassören, 
Ann-Git, kvar som suppleant under ett år. I år byts den tunga posten som 
sekreterare ut och även här har den gamla sekreteraren, Anna, valt att ta en 
suppleantplats för att finnas kvar som stöd och bollplank.

• Vi har också förmånen att få ha kvar Ann-Git som revisor 2022. 

• Det är för oss som valberedning ett väldigt bra tecken på att våra 
styrelsemedlemmar trivs i sina uppdrag och tillsammans. 



Ordförande Micke Åkesson, nyval 1år
Vice ordförande Christina Sjögren, kvarstår 1 år
Kassör Ann-Louise Rönmark, kvarstår 1 år
Sekreterare Nanette Zachrisson, nyval 2 år
Ledamot Martina Israelsson, nyval 2 år
Ledamot Malin Åsander, kvarstår 1 år
Ledamot Veronica Nilsson, nyval 2 år
Suppleant Carolin Lange, kvarstår 1 år
Suppleant Anna W. Rexlinger, nyval 2 år

Valberedningens förslag 2022



• Micke har varit medlem i Svenska Rottweilerklubben sedan 2002 
och har lååång erfarenhet av arbete inom SBK bla 10 I Åhus BK som 
sekreterare och ledamot samt även HUS-ansvarig.

• Många av er känner säkert igen honom från lägret på Kosta 
skjutfält där han under många år håller i både sök- och spårgrupper. 

• Micke är en riktig bruksnörd och såklart även bruksdomare och 
tävlingsledare.

• Han är ett självklart val för oss i denna rasklubb för brukshundar!

Ordförande- Mikael Åkesson

Nyval 1 år



• Titti har vi dragits med sedan 1997, hon är en riktig 
föreningsnörd och oersättlig i en förening inom SBK-
vi hoppas vi får dras med dig i 100 år till!

Vice ordförande- Christina Sjögren

Kvarstår 1 år



• Ann-Louise gör sitt andra år som kassör och innan 
dess gjorde hon sin kassörpraktik hos Ann-Git under 
ett år som suppleant.

• Vi är glada att du vill fortsätta med detta tunga 
uppdrag Ann-Louise!

Kassör- Ann-Louise Rönmark

Kvarstår 1 år



• Ibland ska man ha tur också, posten som sekreterare är svår att ersätta då den har en mycket viktigt 
funktion i föreningen men när vi läste Nanettes presentation då var saken biff!

• - Mitt namn är Nanette Zachrisson, jag bor i Sollentuna och är mitt i livet. Mina söner är vuxna och 
utflugna sedan länge. Är frånskild sedan ett par år, min exman och jag har delad vårdnad om Alice vår 
Rottweilerfröken på 6,5 år. 

• Alice och jag bor i ett radhus, som åtminstone jag försöker renovera ;-).

• För brödfödan jobbar jag som Head of HR Operations & Payroll på Iver. Ett intensivt jobb med 6 st
direktrapporterande. På lediga stunder skriver jag, mitt projekt just nu är en roman om en dysfunktionell 
släkt. Men det var kanske inte det som jag skulle berätta om.

• Jag är nog mer en hundägare än en hundförare. Alice och jag har gått kurser inom lydnad, spår och 
rallylydnad men vi har inte riktigt fått något att bli vår grej. 

• För att vara ärlig är känner jag mig rätt vilsen i ”hundvärlden”. Det är rätt mycket som jag inte kan eller 
förstår.

• Nu blir ju frågan så klart vad skulle jag kunna bidra med i Rottweilerklubbensstyrelse? 

I och med mitt jobb inom HR är jag en fena på processer, att ta folk och konflikthantering.

• Det är med enkelhet som jag ser lösningar och möjliga vägar framåt. Med en aldrig sinande nyfikenhet 
öppnar jag upp för nya tankar och människor i mitt liv. 

• Så det jag saknar inom hundträning och utställning tar jag igen med att vara nyfiken och lyssnade. Tror 
att i rätt roll eller funktion kan jag bli en tillgång. 

Sekreterare Nanette Zachrisson
- nyval 2 år



• Vi har under en tid letat efter någon med en fot inom veterinärvärlden då 
hälsa är en väldigt stor del av rasklubbens arbete, vad glada vi blev när 
Martina tackade ja!

• Martina är en tjej på 35 år som är inne på rottweiler nr 2 i livet. 
Hon jobbar som specialistsjukgymnast på AniCura i Hässleholm. Sitter med i 
styrelsen för sjukgymnaster inom veterinärmedicin, tidigare även suttit i 
studentstyrelsen för Fysioterapeuterna.

• Alltid varit föreningsaktiv från gymnastikförening som barn o ridskola som 
ungdom. 

• Min vision för Rottweilerklubben är att vi ska värna om den fantastiska 
ras vi har, arbeta preventivt för dess fysiska och mentala hälsa. Vara en 
knutpunkt för våra medlemmar och främja en god ton i sociala medier.

Ledamot- Martina Israelsson

Nyval 2 år



• Malin brinner för våra hundars 
mentalitet och är den självklara 
kontaktpersonen för utskottet för 
mentalitet.

• Hennes hjärta klappar också lite extra 
för den gröna verksamheten dvs 
tjänstehunden. 

Ledamot - Malin Åsander

Kvarstår 1 år



• Veronica har många strängar på sin lyra och har ni någonsin besökt någon av 
rasklubbens utställningar så har ni förmodligen sett henne både i ringen med 
någon av sina hundar men också utanför ringen iförd utskottet för mentalitets 
gula väst. 

• Vår rasklubb får ofta beröm från många håll för utskottets föredömliga arbete och 
här har Veronica och hennes kollegor gjort ett fantastiskt jobb- tack till er!

• I lite mer lokala sammanhang så är Veronica ett självklart ansikte i Upplands 
lokalområde där hon med glädje bjuder på sin kunskap på diverse arrangemang i 
rasklubbens regi. 

• Vi är glada att efter många års tjat så har Veronica tackat ja till denna 
ledamotpost- vad kul det ska bli!

• Ja just det, hon har ju gjort många mil i skogen i sina gröna kläder också.

Ledamot Veronica Nilsson

nyval 2 år



• Carolin är ett givet ansikte som 
spindeln i nätet på våra 
rasmästerskap i både rally och 
lydnad och såklart 
kontaktperson för utskottet 
tävling.

• Tack Carolin för att du drar 
detta tunga lass!

Suppleant- Carolin Lange

Kvarstår 1 år



Suppleant- Anna W. Rexlinger
Nyval 2 år

• Efter många år som föreningens sekreterare lämnar 
Anna över stafettpinnen till Nanette men finns kvar 
som suppleant som stöd och bollplank. 

• Det Anna inte har koll på inom information det är 
inte värt att veta, tack för att du hänger kvar lite 
Anna!



Avel & hälsa

Mentalitet

Läger och 
aktiviteter

Information

Exteriör och 
utställnng

Tävling och 
samhällsnytta

Vi hoppas att med denna 
sammansättning av styrelse så 
kan de tillsammans med 
utskotten driva arbetet i 
Rottweilerklubben framåt på 
ett strukturerat och 
konstruktivt sätt.

Tack för förtroendet att återigen 
få göra en insats för vår härliga 
klubb
Lisa, Anette & Sanne



Revisorer Ann-Git Rammus och 
Anette Åslund, nyval/omval 1 år

Revisorssuppleant Linda Borg, 
omval 1 år


