
Valberedningens förslag till SASK styrelse 2023/2024 
 

Nyval = påbörjar sin första period* 
Sittande = har ett år kvar på sin period 
Omval = påbörjar sin andra (eller tredje, fjärde osv.) period 
Fyllnadsval = fyller en pågående period för en person som avgått i förtid  

 
*En period för ordförande, revisorer samt sammankallande i valberedningen är 1 år. För 
övriga poster är en period 2 år.  
 

Post Namn Period 

Ordförande Tina Sperring Nyval 

Vice Ordforande Eva Karlsson Nyval 

Sekreterare Robin Yourell Högberg Nyval 

Kassör Cecilia Risvall Sittande 

Ledamot 1 Lotta Walander Sittande 

Ledamot 2 Alexandra Persson Nyval 

Ledamot 3 Josefine Ryen Nyval 

Suppleant 1 Leena Bergander Wikström Nyval 

Suppleant 2 Camilla Dufvenberg Nyval 

Revisor, ordinarie Ingela Bergare Omval 

Revisor, ordinarie Ewa Carlefred Omval 

Revisor, suppleant Camilla Appelgren Omval 
 
  
Valberedningen,  
Emma Sandfjord, Maria Romner & Katja Wolters  



Appendix, presentationer av kandidater 
 
Förslag till ledamöter och suppleant är för SASK nya personer. Förslag till ordförande är 
redan aktiv i styrelsen, men då det är den tyngsta posten i styrelsen vill valberedningen kort 
presentera även den kandidaten: 
 
Ordförande: Tina Sperring, Uppsala 
Tina har 2 aussies, en tik på 9 år och en hane på 2 år. Tiken väckte hennes kärlek för 
brukset som hon tränar, tävlar och är tävlingsledare i. Hon har alltid varit ideellt engagerade 
vilket ger henne erfarenheter från flertalet organisationer och föreningar, senaste 2 åren har 
hon suttit som sekreterare i SASK. Till vardags jobbar hon med revision och ekonomisk 
rådgivning. Tina vill fortsätta arbeta för att aussien ska vara den mångsidiga ras det är med 
goda bruksegenskaper, en sund och korrekt exteriör samt bevara aussien som vallhund. 
 
Vice ordförande: Eva Karlsson, Strömstad 
Eva är aussieägare sedan 5 år tillbaka, även om intresset fanns redan på 90-talet. Hon är 
utbildad hundinstruktör och tränar nosework, rallylydnad, hoppers och bruks bl a. med sina 3 
aussies. Håller en mängd olika kurser och är aktiv på sin lokala brukshundklubb. Hon har 
tidigare gått SKKs uppfödarutbildning. Eva har egen kennel och väl insatt i Sasks 
avelsarbete. Erfarenhet från styrelsearbete i hundklubb finns i bagaget. Hon önskar vara 
med i styrelsen för att lära sig mer men också komma med tankar och idéer. 
 
Ledamot 3: Josefine Ryen, Skåne 
Josefine jobbar som idrottslärare. Hon spenderar gärna tid i skogen och på 
brukshundsklubben med sina två aussies. Hon har en tro att många vill träna, tävla och göra 
prov men kanske inte vet hur eller i vilken ände man ska börja. Och där vill hon stötta upp 
och sprida kunskap. Hon tycker det är viktigt att rasens arbetsförmåga bevaras och önskar 
sätta sig in i avelsfrågor och även vara med och skapa aktiviteter där rasen syns. 
 
Suppleant 1: Leena Bergander Wikström, Gävle 
Leena är en nybliven pensionär som har bred och mångårig styrelsevana allt från hund- och 
hästverksamheter till kommunstyrelse och föreningen Företagarna. Hon vill bidra till 
styrelsearbetet med att främja rasen som en helhet, med mentalt och exteriört sunda 
hundar. För att lära sig mera går Leena bland annat just nu SKKs uppfödarutbildning. Hon 
har tidigare haft andra hundraser men är relativt ny med Aussie. Med sin Aussie tränar hon 
bland annat lydnad och bruks. 
 
Suppleant 2: Camila Dufvenberg, Järfälla. 
Camilla är 40 år och arbetar som socialsekreterare. Hon har haft aussie i ca två år och 
tränar rallylydnad, agility och massor av trix. Har erfarenhet av alla roller inom styrelse och 
gillar det mesta. Har vana att se saker från olika perspektiv och sammanställa dokument och 
tycker om att planera och organisera aktiviteter, vilket hon hoppas kunna bidra med i Sasks 
styrelse. 
 
 
 
 


