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Valberedning 2020-2021  

Sammankallande Jenny Jonsson 

Ledamot Kristina Åhlfeldt  

Ledamot Wanda Forsberg  

Förslag för 2021-2022 

Omval Kirsten Wretstrand 1 år, medlem sedan 2002 

Nyval Anja Rydén-Gramner 2 år, medlem sedan 2013 

Nyval Margaretha Carlsson 2 år, medlem sedan 1993 

Har 1 år kvar 

Har 1 år kvar 

Har 1 år kvar 

Nyval Petra Sand 2 år , medlem 2009, obrutet sen 2019

Har 1 år kvar 

Nyval Lise-Lott Olsson-Fäldt 2 år , medlem sedan 2016

Förslag för 2021-2022 

Omval Lisa Samuelsson 1 år Omval Tony Hedenstedt 1 år 

Förslag 2021-2022 

Omval Johanna Muhr 1 år Omval Eva McLaren 1 år 

Förslag 2021-2022 

Omval Jenny Jonsson 1 år , medlem sedan 2009 

Har 1 år kvar 

Nyval Elisabeth Pettersson 2 år , medlem sedan 1993
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Presentationer Valberedningens förslag 
POST ORDFÖRANDE: 
Kirsten Wretstrand 
Jag har varit aktiv inom SCK sedan 2009 när jag kom med i 
styrelsen som sekreterare. Under många år var jag även 
redaktör för Colliebladet. 

Jag bor i Kivik på Österlen med familj bestående av man och 
dotter på 16 år samt våra förnärvarande 4 collies. Signe 14 år, 
Filippa 4 år, Alex 3 år samt Allison precis 1 år fyllda. 

Jag har även utbildat mig till Föreningscoach inom SBK, suttit 
centralt inom SBK i Förbundsstyrelsen samt i Avel och Hälsa. 
Jag är också utbildad tävlingsledare inom bruksprov. 
Jag älskar brukset och har tävlat en hel del. Med min första collie Ässtorps Qarisma blev jag SM-
vinnare i Bruks 2008. Har tävlat med alla mina collies i bruksprov spår där Alex är den yngsta och hon 
blev uppflyttad till lägre spår nu i höstas. 
Numera har jag även fött upp en kull med kennelnamnet SeaMeadow’s. 

POST VICE ORDFÖRANDE: 
Anja Rydén-Gramner 
Jag har varit medlem i SCK i många herrans år, tror jag gick 
med 1996 när jag köpte min första collie (då var jag 14 år). 
I styrelsen har jag också varit aktiv i flera år och har verkat 
som suppleant, vice ordförande och ordförande. Jag är 
även utbildad MH-figurant. Jag bor i södra Östergötland i 
ett rött hus från 1800-talet, med min man och vår dotter, 
samt vår collie Samson som är 6 år. Samson är min 
träningskompis i lydnad och spår och vi har även tävlat 
litegrann. Han är också vår familjs fjärde medlem och min 
dotters håriga fyrbenta storebror. 

POST KASSÖR: 
Margaretha Carlsson 
Jag bor i en liten by 5 mil väster om Sundsvall, har kennel Fancymore, med en liten uppfödning av 
långhårig collie och numera även Norrbottenspets. Har varit medlem i SBK i 50 år och innehaft 
många förtroendeposter både i min lokalklubb Timrå BK, i SBK-distrikt, i SCK under många år, både i 
styrelsen samt i vårt lilla LA, även centralt inom SBK med uppdrag i dåvarande C-rus och sedermera 
Avel och Hälsa.  

Collieklubben har jag varit medlem i sedan jag köpte min första collie 1980. Jag har tävlat i både 
bruks, lydnad, draghundskörning och utbildat hund inom flygvapnet. Numera utbildar jag mental-
figuranter som ska tjänstgöra på MH och MT, samt håller SKK:s digitala kurser för uppfödare och 
hundägare som vill lära sig mer om uppfödning, mentalitet och fördjupad genetik samt hundens 
anatomi. 
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Jag lämplighetstestar och examinerar assistanshundar inom SBK, BPH och MH beskrivare, MT domare 
för båda testerna MT 2007 och MT 2017. Jag är Exteriördomare för ett drygt 20 tal raser ur grupp 1, 2 
samt 5. Jag är kassör i Timrå BK, utbildningsansvarig VNKK och engagerad i vår jaktklubb eftersom 
jakt är en stor del av mina intressen. Har haft eget företag inom internationell biltrafik mellan åren 
1995 tom 2018, så jag har lång erfarenhet av redovisning och ekonomi. Numera arbetar jag som 
försäkringsombud för Agria i eget bolag Förutom allt engagemang i hundar och föreningsliv så har jag 
och min man två utflugna söner samt våra barnbarn som försöker vi träffa så fort tillfälle ges, även 
om de bor i Finland. 

POSTLEDAMOT: 
Petra Sand  
I korta drag ska ja försöka berätta vem jag är och varför jag hamnat på Valberednings lista för SCK. 
För 55 år sedan föddes jag i ett litet samhälle som heter Mariannelund, ja ni vet! Där doktorn i Emil 
Lönneberga bodde. Jag är lika gammal som Lena Visborg (Ida) och vi gick i förskoleklassen 
tillsammans, då hon behövde lite kamrater under filminspelningen. I minnet från Mariannelund 
utöver bland annat filminspelningar bär jag med mig vår första hund som var en Silkyterrier som 
hette Ami och som kunde hoppa hopprep, vi hade även en Yorkshireterrier vid namn Trulsa efter det. 
Mitt intresse för hundar blev ett faktum!  

När jag var riktigt liten blev jag biten i ryggen av en Collie som bodde på samma gård som farmor och 
farfar. Collie bits inte tänker ni! Jo, om man vet att Collien kan hälsa med tassen och när en treåring 
bestämt sig för att hunden ska hälsa när den ligger… då bits den. Det var då jag blev Colliebiten i 
dubbel bemärkelse (detta blev en hemlighet som jag bar på ända upp i vuxen ålder eftersom jag 
visste att jag gjort fel). Svante hette han förresten Collien som satte spår i mig och var en fantastik 
Collie som jag fortfarande minns väl idag.  Det har blåst många vindar och runnit mycket vatten 
under broarna sedan dess och jag har fått tre fantastiska söner som är vuxna idag. Jag har t.o.m. 
hunnit med att bli farmor till två små ”trollungar” som tyvärr bor för långt bort och som jag träffar för 
sällan. Jag har haft fyra Collies och har haft och har fortfarande intresse för att arbeta, tävla och även 
ställt ut hund. Tyvärr finns inte någon av dessa fyra hundar kvar i livet och det är ju baksidan med att 
ha hund. Jag tävlade i lydnad och agility med tre av dessa hundar. Idag har jag en fodertik som jag 
tränar sök, agility, lite freestyle samt lite sök, har även gått kurs i förberedande räddningshund. Jag 
har även precis certifierat min tik för Missing People. Jag har alltid haft som dröm att få göra 
samhällsnytta med mina hundar.  

När jag inte håller på med hund, vad gör jag då? Idag arbetar som Skol – och förvaltningschef i en 
liten kommun i Östergötland, innan dess har jag arbetat som utvecklingsledare i en Barn- och 
utbildningsförvaltning i Kalmar län. Jag har även arbetat som rådgivare i Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten och som rektor tidigare. Ja, man kan säga att jag har tillbringat hela mitt liv i 
skolans värld och parallellt med det haft familj, hund och häst.  När man är häst- och hundmänniska 
så är föreningslivet ganska naturligt eftersom ideella krafter behövs för att driva, utveckla och 
förvalta befintliga organisationer. Det är länge sedan nu men jag satt som ordförande i 
Mariannelundsortens ryttarförening och varit ledamot i Vimmerby SBK för läääänge sedan. Jag fick 
frågan nu i november 2020 om jag kunde ställa upp i styrelsen i Collieklubben och det gör jag gärna 
och jag hoppas att jag kan bidra med mina tankar och idéer.  
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POST SUPPLEANT: 
Lise-Lott Olsson-Fäldt 
Mitt namn är Liselott Olsson Fäldt, lever min dröm på Stallarholmen, 
en ö i Mälaren, mellan Mariefred och Strängnäs, sen 17 år tillbaka, 
med numer bara 3 st. Islandshästar, 4 katter och en hund, Collie 
såklart. Diesel 4 år. MH, KORAD 378p. Supertrevlig, god och glad. Vi 
har tävlat litegrann och hade laddat för 2020 – så kom Corona. Vi 
blev dock uppflyttade till Lkl Sök nu i vid första bästa tillfälle i sept. 
Men vi tränar vidare – det är ju färskvara. Jag ser fram emot att få bli 
suppleant i Svenska Collieklubbens Styrelse. Efter att jag varit med att 
starta upp en avelsförening för Islandshästar 2007 som vi sedan 
avvecklade 2019 och avelsfrågor intresserar mig – kanske jag har något att bidra med i den 
kommande styrelsen.   

Djur har alltid varit en stor del av mitt liv. Växt upp med hundar, katter, fåglar, fiskar, kaniner, hästar. 
Under många år levde jag och familjen i Stockholms innerstad men då jag tyckte att hundars behov 
inte kunde tillfredsställas, så istället var jag hundvakt till kollegor, vänner och bekanta, helger och 
semestrar vid behov – vilket gav mig möjlighet att lära känna raser jag själv inte skulle valt ;-) Då 
Collie varit min dröm sen jag som liten blev förälskad i en kusins fina trf Lady. Mina föräldrar valde 
Dobermann, Schäfer och den typen av hund – också fina, men det var ju inte Collie. Nu har jag haft 
förmånen att ha två väldigt olika men fantastiska på sitt eget vis. Båda friska och med den typiska 
följsamheten – fungerar fint med andra djur.  

Diesel är min 2:a, är min ständige följeslagare. Han är med när jag rider, utan problem kan han 
passera människor och andra hundar men det gäller förstås att vara förutseende. Vi tränar Sök två 
gånger i veckan och ibland Lydnad på Strängnäs BK. Eftersom Diesel har en bra ”motor” satsar vi 
vidare inom Bruks. Men tyvärr har ju inte dygnet 30 timmar – och allt tar sin tid och ibland måste vi 
alla prioritera.   

Lista med personer som står till förfogande för val för olika poster 
Övriga nomineringar 

vice ordförande:  

Kassör:  

Ledamot:  

Suppleant:   

Valberedningen,  sammankallande: 

Birgitta Åhman, medlem sedan 2017

Ewa Ivarsson , medlem 2010, obrutet sen 2019

Linda Pettersen , medlem sedan 2009

Katia Grzechnik , medlem sedan 1994

Jerker Sundling , medlem 1993, obrutet sen 2017
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POST VICE ORDFÖRANDE: 
Birgitta Åhman 
Birgitta Åhman har haft collie under nästan 40 år, sedan slutet av 60-talet. Nu har hon sheltie och 
sitter sedan några år tillbaka i Svenska shetland sheepdogklubbens avelskommitte’. Med de egna 
hundarna tävlar hon i flera sporter, främst rallylydnad men också lydnad, freestyle och viltspår. 
Under tonåren var hon aktiv i Uppsala Brukshundklubb (bl a som instruktör) där hon fortfarande är 
medlem. Hon var under många år mycket aktiv i Upplands LO av SCK. Birgitta har en utbildning som 
biolog och har under större delen av livet arbetat som forskare på SLU där hon numera är professor" 

POST KASSÖR: 
Ewa Ivarsson 
Jag har två colliegrabbar som är 11 och 7 år gamla. Jag tränar viltspår och spår med dem och tycker 
om att vara aktiv med hundarna. Rasens ursprung och historia intresserar mig mycket och jag tycker 
det är viktigt att tillgodose hundarnas behov av stimulans och arbete. Jag arbetar som civilanställd 
hos Polismyndigheten och har tidigare arbetat inom resebranschen. 

POST LEDAMOT: 
Katia Grzechnik 
Har haft egen collie i 50 år, men innan jag skaffade mig första egna fanns collie i familjen. Jag har 
varit rasen trogen då den för mig är den perfekta rasen ur alla synvinklar. Hund är för mig ett 
levnadssätt och mitt motto har alltid varit att jag ska kunna ha hunden med mig överallt där man får 
ha hund. Jag gillar att vara aktiv med min hund såväl i långa promenader som i all möjlig träning. Är 
representant för Norra Svealands lokala aktivitetsområde. Har även föreningsvana från andra 
föreningar där jag bl.a. suttit i styrelsen för min lokala hundklubb UHV, Uppsala hundvänners LKK. 

POST SUPPLEANT: 
Linda Pettersen 
Linda Pettersen heter jag född och uppvuxen med collie. 2001 fick jag min första egna, med Daisy 
började jag ställa ut, träna agility, lydnad, spår och sök, sedan dess har det rullat på. 2006 
registrerade jag mitt kennelnamn Daily passion och fram till 2015 födde jag även upp pudel. Förutom 
hundarna så här jag ett stort kaninintresse och sedan 2005 föder jag upp kaniner och har i och med 
det under flera år varit engagerad i Västerbottens kaninavelsförening där jag först var vice 
sekreterare och sedan blev jag verksamhetsansvarig för kaninhoppningen och utbildade mig till 
domare. 

POST VALBEREDNINGEN SAMMANKALLANDE: 
Jerker Sundling 
56år. Bor i Borlänge. 
Collie sedan 1983, kennelnamn Meadow Lane’s sedan -92. Engagerad i Dalarnas LO under nittiotalet, 
suppleant SCK 18-19  




