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Revisor  
 
Anders Degling  
Jag är 54 år och bor med sambo, hennes son och ett gäng toy- och dvärgpudlar. Jag arbetar 
som operativ chef för Golfstar Greenkeeping, ett bolag inom Golfstar Nordic koncernen, där 
jag sköter den dagliga driften över 13 st. anläggningar och 18 golfbanor. Jag har 18 st. 
medarbetare under mig på heltid och ca 75–80 säsongsanställda och ansvarar för 
budgetarbeten, uppföljning tillsammans med våran VD och sköter personalfrågor, 
anställningar mm med våran HR chef.  
 
Privat spelar jag golf på sommaren om det inte är någon hundutställning i Sverige vi ska åka 
på och på vinter blir det så mycket skidåkning som möjligt(utför).  
Har själv haft småpudlar innan jag träffade min sambo Jannica Wallin och nu har vi en pudel 
ihop.  
 
 
 
Revisorssuppleant  
 
Monica Mattsson  
Jag driver sedan ca 10 år kennel Timmred. Jag är pensionär o lever på landet strax utanför 
Enköping med man och pudlar + en bordercollie.  
Min man är delägare i kenneln.  
Under mitt yrkesverksamma liv jobbade jag som IT-konsult på både Ericsson och sedan IBM.  
Jag var under senare delen av yrkeslivet engagerad i Unionen dock inte med några 
ekonomiska uppdrag. 
 
 
Sammankallande i valberedningen 
 
Leone Nyman  

har prefixet Drefvikens Kennel och bor i Skogås i Stockholm. Hos mig finns många 
mellanpudlar. Mina hundar är mina familjemedlemmar och lever med och i kring mig. Jag 
tränar och tävlar aktivt i rallylydnad, lydnad och ställer även ut dem, en pudel är mångsidig 
och det vill jag försöka visa.   
Att ställa ut är för mig en självklarhet. Pudeln är för mig en mångsidig ras och det vill jag visa 
själv och uppmuntrar även mina valpköpare att vara aktiv med sin hund från mig. Hälsa och 
mentalitet är viktigt - och jag jobbar aktivt för att så många som möjligt av mina valpar 
hälsotestas och mentalbeskrivs. Jag arbetar som lärare just nu och studerar även färdigt till 
just lärare. Jag är utbildad inom SBK till instruktör, har utbildat instruktörsassistenter och 
även ungdomsintstruktörer. 


