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Valberedningens förslag inför årsmötet 2022 
Ordförande 

- Katarina Ström - 1 år kvar 

Ledamöter 

- Inger Hildebrand - 2 år omval 
- Anna Lindh – 1 år kvar 
- Carin Kinde – 1 år kvar    
- Tina Otterdahl – 1 år fyllnadsval    
- Klara Sandgren – 2 år nyval    
- Mayvi Johansson – 2 år nyval    

Suppleanter 

- Annika Holm - 1 år kvar 
- Katarina Åkermo – 2 år omval 

Ordinarie revisorer 

- Pelle Bratell - 1 år omval 
- Kerstin Johansson – 1 år omval 

Revisorer ersättare 

- Bengt Forshult - 1 år omval 
- Marita Simring – 1 år omval 

Valberedning 2022 

- Ingela Dahlgren - 2 år nyval - Sammankallande 
- Elisabeth Hildebrand – 2 år omval 
- Bitte Hjälmås – 1 år fyllnadsval 

Valberedningens delegater till Pudelfullmäktige 2022 

- Elisabeth Drake  
- Marie Torgerson 

 
- Valberedningen föreslår att styrelsen väljer övriga delegater samt att styrelseledamöter 

kliver in som eventuella reserver.  

Justeringspersoner 

- Annika Holm 
- Lena Petri 
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Undertecknat av enhällig valberedning 

 

_____________________   

Elisabeth Hildebrand 

 

_____________________  

Malin Westholm 

 

_____________________  

Hanna Åkerberg 

 

Presentationer  
Tina Otterdahl 

52 år och bosatt i Varberg. Helt ny ägare till en toy/dvärgtik sedan november 2021. Har som intention 
att ställa ut henne. 

Arbetar på Arbetsförmedlingen som chefsassistent och administratör men har erfarenheter som chef 
i tidigare anställningar. 

Har erfarenhet med arbete i styrelser genom ordförande i bostadsrättsförening, ordförande i 
programförening på universitetet samt styrelseledamot i studieförbundet vuxenskolan. 

Som person är jag extrovert, rak och tydlig. Har lätt för att samarbeta och skapa långsiktiga 
relationer. Får saker gjorda och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Jag har jobbat mycket 
med återkoppling och har inga problem att säga ifrån eller uppmuntra. Dessutom har lätt för att se 
möjligheter i nya sätt att tänka på, hittar ofta alternativa lösningar och får med mig människor i mina 
resonemang. I ett styrelseuppdrag tycker jag att det är viktigt att man har roligt och att man bjuder 
på sig själv! 

 

Klara Sandgren 

Klara Sandgren heter jag är 27 år och bor i en liten villa i Vårgårda med min sambo Petter och våran 
Toypudel Märta. 

Till vardags arbetar jag som projektledare på ett IT företag och har gjort detta i 7 år. 

Jag är har haft pudel i familjen sedan 2005 men skaffade min första egna 2020 som blev en mörkgrå 
toy som heter Märta. Jag och Märta tycker att det är väldigt roligt med all typ av aktivering men har 
fastnat lite extra för utställning och sitter nu med i utställningkommittén i väst där jag bland annat 
sköter katalogprogrammet. 
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Tidigare har jag hållit på med hästar då tävlade jag i hoppning och varit engagerad i 
ungdomsverksamhet och tävlingar. 

 

Mayvi Johansson

Köpte min första hund, en labrador, 1973. Sedan blev det två cairnterrier. Första pudeln kom 1990, sedan har blivit några pudlar (mellan och stora) under åren. Just nu har jag 3 pudlar, 1 stor och två mellan.
Jag har varit aktiv i SPKv’s styrelse 1994-2006, som sekreterare, vise ordf och ordf, 2007-2018 i utställningskommittén. 
På senare år har mest handlat om utställning för mig och mina hundar. 





