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Jag heter Carina Jansson, bor i Karlstad med mina
två lundehundstikar Hippo och Lix. Jag har haft
lundehund sen 2013.
Jag kom med i styrelsen 2018 och tycker det är
jättekul. Sen förra årsmötet har jag varit sekreterare,
det har varit omväxlande och lärorikt. Jag är
väldigt aktiv, drivande och gillar att ha många bollar i
luften och vill gärna ha nåt att göra så jag hjälper till
lite över allt, som tex hemsidan.
Jag brinner för avel så avelskommittén vill jag
fortsätta jobba med framöver. Jag har jobbat mycket
med RAS och det har varit jätteroligt.

Jag heter Mimmi Eriksson och bor i Delsbo som
ligger i Hälsingland. Jag har haft Norsk lundehund i tio
år. Har två tikar och har även haft en tik som inte finns
med oss längre
Jag har arbetat i styrelsen sen 2017. På senare tid har
jag varit redaktör för vår tidning, hoppas få jobba med
den även i fortsättningen då jag tycker det är riktigt
roligt. Är även intresserad av utställning och övriga
aktiviteter. Mina två äldsta hundar blivit svensk
viltspårchampion och så även våra små terrier. Vara i
skog och mark är härligt tycker jag.
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Jag heter Susanne Gunnarsson och bor i Gottåsa.
Jag har haft Norsk lundehund sedan 2010 och har för
närvarande tre lundehundspojkar, en schäfer och en
brun labrador.
Jag har suttit i styrelsen sedan 2021 som kassör,
vilket jag tycker är jätteroligt.
Jag har ett stort intresse i avelsarbete och
lundehundens hälsa.

.

Elin Malmqvist heter jag och bor med min familj
och våra två lundehundar i Stockholm under
veckorna samt strax utanför Strängnäs på
helgerna.
Första lundehunden en 3-årig omplacering
flyttade hem till mig år 2003. Har fött upp fyra
valpkullar norsk lundehund och innan dess tre
kullar labrador retriever.
Arbetade i styrelsen år 2006–2010 och satt även
med avelskommittén och gick SKK:s
avelsfunktionär utbildning steg 1 och 2. Sen
2004 är jag också ringssekreterare.
Mellan åren 2011 och 2021 var jag
sammankallande i SLS valberedning. Jag är
även engagerad i ena sonens fotbollslag
Hammarby IF p-12. Jag tycker att föreningslivet
är roligt och viktigt, en förening är dess medlemmar och det är också medlemmarna som
ska vara med och påverka hur deras förening ska fungera.
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Jag heter Tove Schrödl, jag bor i Lund och har haft
norsk lundehund sedan 2004. Jag har suttit med i
styrelsen i ett år, jag vill arbeta med avelsfrågor och
uppfödning

Cecilia Obitz heter jag, många känner mig sedan
tidigare eftersom jag varit med i klubbens styrelse
under tiden 2005–2020 och då under större delen som
ordförande.
Jag har haft egen hund sedan 1969 och på nära håll
deltagit i min systers uppfödning av Berner Sennen
sedan 1971 men bara haft lundehund sedan 2004.Har
gått SKK:s avelsfunktionärsutbildning och är CUA. Har
fött upp fem kullar med lundehund under prefixet
Utsiraz och haft nio lundehundar under åren. Just nu
har vi en projekthund Godhunden Fina Flickra B3 som
ingår i Norsk Kennelklubbs och Norsk Lundehund
Klubbs avelsprojekt och hennes kompis Milo en Bichon
Frisé som vi fått som omplacering. Familjen bor på
Resarö tre mil från Stockholm och består av min man
Hasse och tre vuxna söner samt två barnbarn.
Jag har varit aktiv i föreningslivet sedan tonåren och suttit i olika styrelser. Jag jobbar
sedan 23 år tillbaka som ekonomiansvarig i Svenska Båtunionen som är en
riksorganisation i storleksklass med Svenska Kennelklubben men för Sveriges båtklubbar.
Under mina år inom SLS har jag bland annat varit initiativtagare till att starta upp Nordisk
Lundehund Union (NLU) för att öka samarbetet kring avelsfrågor och gemenskapen i
rasklubbarna inom Norden.
Jag brinner för rasen norsk lundehund och för att engagera medlemmar i arbetet för rasen
och för att få fler ägare av rasen att bli medlemmar i SLS. Att ha en lundehund är inte bara
att äga en hund utan det är att vårda ett norskt kulturarv.
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Jag heter Barbro Röken och bor i Norrköping.
Veterinär var mitt självklara yrkesval. Jag har
jobbat tillsammans med min man (också
veterinär) på vår klinik, men även varit
stadsveterinär i Norrköping och länsveterinär.
Under flera år undervisade jag på gymnasiets
djurvårdarutbildning.
Första lundehunden var Lisa, född 1988, hon
blev över femton år. Några år efter att jag blivit
pensionär kom Mazurka till oss. När hon var
fem år förlorade vi henne i ett oförklarligt
epileptiskt anfall. Efter ett desperat sökande
efter en ny hund hittade vi norska valpen Flo för två år sen. Som vi lyckades få över den
då corona-stängda gränsen tack var några tjänstvilliga gränspoliser!
Jag har suttit i ett antal föreningsstyrelser genom åren. Som suppleant i styrelse för SLS är
jag öppen för nästan vilka uppdrag som helst vid behov, möjligen med undantag för
redaktörsuppgifter.

Mitt namn är Peter Wittzell. Jag är 65 år och
boende i Södertälje. Jag är gift med Gitte och vi har
två barn, Hjalmar, 24 år och Anna, 22 år. Lundehund
har vi haft i familjen sedan 2016, först Zigge och sen
2018 har vi Espen.
Pensionerade mig för två år sedan och innan det så
var jag anställd 13 år i den ideella föreningen
Södertälje Basketbollklubb (fem år som klubbdirektör
och åtta år som VD för det av klubben ägda
arenabolaget Täljehallen AB) så jag har en hel del
erfarenhet av att verka i en ideell förening.
Under perioden 1985 – 2006 arbetade jag på
Länstidningen i Södertälje. Anställdes som ekonomichef och var VD de sista 8 åren.
Jag har ingen speciell inriktning på mitt styrelsearbete utan kan arbeta med det som
behövs i klubben. Totalt har jag 37 års erfarenhet av styrelsearbete, antingen som
adjungerad eller som ledamot både i ideell förening och i aktiebolag. Ser fram emot att få
hjälpa till i klubben.
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