
Här är valberedningens förslag: 

 

Vice ordf - Marketta Mokko 

Jag köpte min första collie 1980 och köpte nr 7 förra hösten. 

Är aktiv i Fagersta KK, och sitter i styrelsen som ledamot där. 

Jag har varit rallylydnadsdomare sedan 5 år tillbaka.  

Jag är även tävlingsledare i agility samt tävlingssekreterare i både rallylydnad samt lydnad 

samt agerar även skrivare i rallylydnad. Tävlar mycket, agility, rallylydnad, lydnad.  

Kör även viltspår. 

 

Kassör - Mia Hansson 

Jag bor strax utanför Uppsala. Hundar sen 25 år tillbaka, Sheltie , Welsh springer spaniel o 

collie. Hushållet innehar oxå 3 st Mainecooner. Jag sitter sedan 7 år i ULKK's styrelse. 

Jag är utbildad CUA (certifierad utställningsarrangör)och jobbar emellanåt som 

ringsekreterare. 

 

Ledamot - Linda Pettersen 

Jag heter Linda Pettersen och är bosatt i Umeå. 

Jag har registrerad kennel sedan 2006. 

Förutom 2 kullar långhårig collie har jag fram till 2015 fött upp toy/dvärg pudel. 

Idag finns 4 stycken collie hemma hos mig. 

Jag åker gärna på utställning tillsammans med mina hundar men gillar också att  

träna spår, lydnad och agility. 

Jag är uppvuxen med collie och fick min första egna collie 2001. 

Förutom mitt stora intresse för hundar så föder jag upp kaniner och har under flera år jobbat 

i styrelsen i Västerbottens läns kaninavelsförening. 

2016 genomförde jag en kurs i föreningsteknik hos min lokala brukshundsklubb. 

 

Suppleant - Lise-Lotte Häger 

Presentation av  mig. Jag bor utanför Laholm och har varit aktiv i collieklubben under en tid. 

Jag har ett stort intresse för denna underbara ras  med sin intelligens och skönhet.  

Jag köpte min första collie 1992, som blev en härlig träningskompis. 

Startade min uppfödning 2006 och Kennel Star Hatch formades fram. 

Jag är utbildad mh-figurant och allmänlydnadsinstruktör, men en whiplashskada efter en 

krock har stopp för att vara aktiv figge samt för träning i lydnad och rally. 

Jag har alltid stöttat min rasklubb och kommit med idéer och tips på olika aktiviteter inom 

mitt LA samt även Centralt. Jag är sammankallande i priskommittén. 

I övrigt är jag utbildad ringsekreterare. Jag brinner för gemenskap och samhörighet. 

 


