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Hur tänkte vi?

Vi har efter ett turbulent år försökt att sätta samman en styrelse med 
kompetenser som tillsammans strävar efter att utveckla vår rasklubb efter de 
mål och riktlinjer som våra medlemmar önskar att vi ska jobba mot och för.

Med en bred kunskap inom ledarskap, kommunikation, föreningskunskap, 
ekonomi och framförallt ett brinnande intresse för vår ras framtid är detta 
vårt val för styrelse 2023.

Några nya namn hittar vi bland annat som vice ordförande, ledamot och 
suppleanter. Vår kassör har fått en parhäst i form av Linda Borg som har många 
år bakom sig som kassör i Visby Bk och kommer att vara ett stöd och bollplank 
på vår kassörsida, vi har Emma Hedin som suppleant som arbetar som 
biträdande rektor och blir ett väldigt bra tillskott med sina erfarenheter inom 
ledarskap och samarbete, Jessica Berglund har tidigare varit engagerad i vårt 
lokalområde i Skåne-Blekinge och brinner för brukandet av vår brukshund, 
Marie Daun är en inbiten tjänstehundsförare och har tidigare varit aktiv i SBK 
Göteborgsavdelningens styrelse samt Kungsbacka BK.

Tillsammans med det härliga gäng som sedan tidigare sitter i styrelsen så tror 
vi att detta kommer skapa en arbetsro och ge många härliga, nya idéer för 
Rottweilerklubben år 2023.

 



Ordförande Titti Sjögren, nyval 1år
Vice ordförande Jessica Berglund, nyval 2 år
Kassör Ann-Louise Rönmark, omval 2 år
Sekreterare Martina Israelsson, kvarstår 1 år
Ledamot Malin Åsander, omval 2 år
Ledamot Veronica Nilsson, kvarstår 1 år
Ledamot Marie Daun, fyllnadsval 1 år
Suppleant Emma Hedin, fyllandsval 1 år
Suppleant Linda Borg, nyval 2 år

Fetmarkerat-> valbara poster
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Titti Sjögren

Nyval 1 år

Så här skrev vi 2022- “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!”

Och ja- vi fick äntligen se Titti i rollen 
som ordförande, vi och alla Tittis 
kollegor i styrelsen är så glada för det!



Vice ordförande- Jessica Berglund

Nyval 2 år
Jessica tränar och tävlar sina två rottistjejer och har sedan hon 
tillträdde i styrelsen i somras varit kontaktperson för utskottet 
för prov, tävling och samhällsnytta.

På frågan ”vad ser du mest fram emot i ditt tillfrågade 
uppdrag?” svarade Jessica så här:

-Jag brinner för att träna o tävla och jag vill att fler ska komma 
ut på tävling med sin rottweiler. Jag vill bryta trenden med att 
tävlandet med vår ras minskar o vill istället inspirera o peppa 
fler till att ha som mål att visa upp vår fantastiska ras på 
tävlingsbanorna.

Vad härligt Jessica- det ser vi fram emot!



Kassör- Ann-Louise Rönmark   

Omval 2 år

Världens bästa Ann-Louise fortsätter att kämpa för 
att vi ska ha en förening med god ekonomi och gör 
det med bravur- utan dig vore vi ingenting!



Sekreterare Martina Israelsson

Kvarstår 1 år

Martinas vision för Svenska 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.

Tack Martina för att du åtog dig denna tunga post du är 
grym!



Ledamot- Malin Åsander

Omval 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. 

Malin är den sanna visionären och 
har alltid nya idéer för hur vi ska 
föra vår klubb framåt- the sky is 
the limit!



Ledamot – Veronica Nilsson

Kvarstår 1 år

Veronica är både grön och blå, dvs aktiv inom 
tjänstehund och inom SBK. Hon är kontaktperson 
till utskottet för exteriör och alltid ordning och 
reda på allt hon tar sig för. 

Dig kan man lita på i alla väder Veronica- jobbet 
blir alltid gjort!



Ledamot Marie Daun

Fyllnadsval 1 år

Marie har varit medlem i föreningen längre än vad hon minns och är 
aktiv inom tjänstehundsverksamheten. Marie har sedan hon tillträdde 
i somras varit kontaktperson för våra läger samt utskottet för 
samhällsnytta.

Vi frågade Marie varför hon valt att tacka ja till en post i styrelsen för 
Svenska Rottweilerklubben och så här svarade hon:

- Pga att den styrelsegrupp vi nu har känns dynamisk och full av energi 
och idéer!

Vi är så glada att du vill vara en del av denna dynamiska grupp, Marie!



Suppleant- Emma Hedin

Fyllnadsval 1 år

Emma är vår nya idéspruta och kommer bidra med 
nytänk, inspiration och lim till gruppen- vad härligt att 
vi hittade dig Emma och att du är villig att ge dig i in 
detta med sån stor entusiasm.

Emma ser fram emot “erfarenhetsbyte, komma med 
input i olika sammanhang och utveckling av 
föreningen.”

Det gör vi också Emma!



Suppleant- Linda Borg
Nyval 2 år

Linda har sedan 2015 varit aktiv i Visby BK som 
ordförande, kassör och utbildningsansvarig och 
kommer vara ett tillskott till Ann-Louise på den 
ekonomiska sidan och hjälpa henne hålla ordning på 
alla idésprutor och visionärer så att ekonomin 
fortsätter vara stabil i föreningen.

Linda arbetar till vardags med ekonomi på en 
gymnasieskola och tränar och tävlar sina två 
rottistjejer. 

Välkommen Linda- ändå från Öjn!



Vi tackar återigen för att vi har 
fått ert förtroende att få 
sammanställa detta förslag till 
styrelse 2023-
Lisa, Anette & Sanne



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

Revisorssupplenat Jenny 
Johansson nyval 1 år


