
Beskrivning av valberedningens arbete och presentation av föreslagna 
personer till Svenska Agilityklubben styrelse 
 
Som valberedning följer vi styrelsens arbete mellan årsmötena. Vi tittar på närvaron och är även med 
vid något styrelsemöte för att se hur styrelsen arbetar. 
 
I god tid inför nytt årsmöte genomför vi samtal med ledamöter och suppleanter för att få en bild över 
vad som fungerar i styrelsearbetet men också vad som behöver förändras. Då framgår det vilka som 
står till förfogande för ytterligare period och vilka som har för avsikt att avgå. 
 
Därefter inkommer det nomineringar som valberedningen har att ta ställning till. Ibland är det fler 
och ibland behöver valberedningen arbeta för att få in förslag. Den 24 januari 2020 efterfrågade vi 
fler förslag från Agilitysverige vilket tyvärr inte hörsammades i den omfattningen vi önskat. 
Valberedningen fortsätter då sitt sökande efter lämpliga förslag.  
Vi genomför samtal med alla nominerade för att säkerställa att personerna är medvetna om hur 
mycket tid uppdraget tar och att man förväntas medverka vid fysiska möten och telefonmöten. 
 
Valberedningens slutliga förslag ska representera hela landet, olika nivåer inom agility, ålder, 
bakgrund som tävlande, arrangör och andra kompetenser som en styrelse behöver. 
 
Styrelsen som föreslås ska ha gott renommé i Agilitysverige, vara lojal mot Svenska Agilityklubben 
och SKK som organisation. Personerna ska vara väl införstådda i att uttalanden bland annat i sociala 
medier kommer att sammanknippas med uppdraget. Personerna i styrelsen ska i huvudsak vara fria 
från jäv och egenintressen inom den verksamhet som styrelsen hanterar. Jävssituationer i styrelsen 
kan leda till att personer inte kan delta i beslut. Exempel på detta är frågor kring landslag så som 
regler, uttag och ersättningar. Det finns en problematik kring privata aktörer som å ena sidan berikar 
Agilitysverige men också kan komma att ses som konkurrerande verksamhet. Det gäller att styrelsen 
har sådan bredd att beslut går att fattas även om berörda inte deltar i beslutet. 
 
Suppleanter som visat stort intresse och engagemang i styrelsearbetet kan ofta vara goda kandidater 
till ordinarie platser i styrelsen. Nya personer utan erfarenhet från just denna styrelse kan under ett 
år som suppleanter ha bättre förutsättningar att framöver bli ordinarie ledamöter. 
Det viktigaste i valberedningens arbete är att fånga upp bredden, hitta ideella krafter som har tid och 
möjlighet att lägga sin fritid och sin energi på styrelsearbete. 
 
När årsmötet nu genomförs digitalt på grund av Coronapandemin ser vi som valberedning att det är 
oerhört viktigt med kontinuitet och erfarenhet av styrelsearbete i SAgiK. Vi hoppas på stor förståelse 
för detta och för det gedigna arbetet vi gör varje år för att alla medlemmar i SAgiK ska känna sig 
representerade av en styrelse som ser till alla medlemmars bästa. 
 
Det som nu har skett är att det inkommit nomineringar i ett mycket sent skede i samband med 
förfaringssättet vid detta digitala årsmöte. Valberedningen har ingen möjlighet att genomföra 
intervjuer med dessa personer och utifrån det förändra sitt förslag. Däremot hoppas vi att dessa 
personer är intresserade av att kandidera kommande år. 
 
Valberedningen har bestått av Kjell Pettersson, sammankallande, Per-Inge Ekström och Lisa Härdne. 
 
 
Utifrån ovanstående beskrivning föreslår vi i valberedningen följande personer som ledamöter och 
suppleanter: (Fullständigt förslag samt övriga nomineringar kommer att finnas i 
årsmöteshandlingarna på SAgiKs hemsida.) 



 
Ordförande 1 år (omval) 
Thomas Juréhn, 58 år och bor på Gotland. Jag har cirka 20 års erfarenhet av agility och är även 
agilitydomare sedan 2008. Det är viktigt för mig att alla har möjlighet att träna och tävla agility på alla 
nivåer. Jag har varit ordförande i två år och ser att diplomati är och har varit en viktig egenskap i min 
roll. Jag har ett etablerat nätverk och fungerade som projektledare för vårt VM 2018. Dessutom vill 
jag vara med och bidra till ett bra arbetsklimat i styrelsen. 
 
Ledamot 2 år (omval) 
Linn Magnusson, 26 år och bor i Lindome. Jag har varit agilityaktiv i 14 år och brinner för en bredd på 
alla nivåer inom agility. Det gäller alla som tränar, tävlar, dömer, arrangerar – ja alla som hör agilityn 
till. Min styrka är min långa föreningserfarenhet (10 år inom centralstyrelser i SKK-organisationen, 
varav 3 år i SAgiK). Jag tycker det är fantastiskt roligt och givande att arbeta i styrelsen och utveckla 
agilityn i Sverige. 
 
Ledamot 2 år (nyval, tidigare suppleant) Jens Berglund, 34 år född och uppvuxen i Sundsvall, men 
precis flyttat till Stockholm. Jag är agilityaktiv sen 8 år. Jag brinner för att SAgiK ska vara en klubb för 
alla. Från elitförare med landslagambitioner till motionären som bara vill vara aktiv med sin hund – 
alla ska få de bästa förutsättningarna vara aktiv med agility. Det ska vara möjligt från Norrbotten 
uppe i norr till Skåne i söder, det vill jag jobba för i styrelsen. 
 
Ledamot 2 år (nyval, tidigare suppleant) Martina Wolgast, 38 år och bor i Gryssjön i Västerbotten. 
Agilityaktiv sen 8 år. Jag brinner för demokrati, rättvisa & att agility ska kunna vara för alla. Jag är 
snabb och engagerad med en stark kreativitet. Senaste året har jag också varit med Sagiks 
tävlingskommitté.  Jag ser fram emot att vara med och fortsätta lägga grund till ett sprudlande 
agilityklimat där klubbar, aktivitetsgrupper och privata aktörer tillsammans kan navigera genom 
tävlingskalendern. 
 
Ledamot 2 år (nyval, tidigare suppleant) Dijana Zeric, 30 år och bor i Grängesberg. Agilityaktiv sedan 
10 år. Jag brinner för hundarnas och förarnas välmående inom sporten. Jag har tidigare erfarenhet 
från styrelsearbete och arbetar inom personalledning. Min ambition är att alltid lyssna in så många 
åsikter som möjligt och vad majoriteten av agilityutövarna vill, inför beslut. För mig är det viktigt att 
jobba feör medlemmarna och de agilityaktiva i alla lägen. 
 
Suppleant (nr 1), 1 år, (nyval) 
Oliver Rasmusson, 28 år och bor i Tomelilla. Jag var på min första tävling 1998 men började tävla 
2005 och agilitydomare sedan 2014. Jag vill jobba för att Sverige ska vara ledande inom agility. Jag vill 
utveckla funktionärsrollerna, framförallt domarnas roll och möjlighet till utveckling. 
 
Suppleant (nr 2) 1 år, (nyval) 
Maria Fondelius, typ 40 år och bor i Almunge. Jag har tävlat agility i 9 år och tränat hund i 19 år. Jag 
brinner för det oerhörda samarbetet, farten och glädjen mellan förare och hund. Jag vill bidra med 
min breda bakgrund som instruktör, legitimerad yrkeslärare hund, certifierad 
hundfysioterapeut/hundmassör och SBK-instruktör. Aktiv ideellt sedan 2000 i bland annat styrelsen 
för SBKs Upplandsdistrikt. Drivit eget företag inom hund sedan 2005. 
 
Suppleant (nr 3) 1 år (nyval) 
Joakim Frick, 29 år och bor i Skillingaryd. Mina agilityerfarenheter är som agility-caddy till min sambo. 
Jag vill att agility ska vara en sport där alla kan tävla och utvecklas oavsett nivå.  Jag är problemlösare 
och vill ”tänka utanför boxen”. Jag hoppas kunna bidra med nya perspektiv. Jag vill också att Sverige 
ska vara i framkant när det gäller agility. 
 



Suppleant (nr 4) 1 år (nyval) 
Tanja Starck, 49 år och bor i Stockholm. Jag är aktiv sedan 2002 och brinner för agility och 
draghundsport. Jag kommer att bidra med mina administrativa kunskaper men också vara möjlig som 
kassör i styrelsen. 
 
 
Övriga val 
 
 

Revisor ordinarie 1 år Martin Thorén Nyval (tidigare suppleant) 

Revisor suppleant 1 år Anna-Karin Risberg Nyval 

 

Valberedning 

Sammankallande 1 år Kjell Pettersson Omval 

Ledamot 2 år  Per-Inge Ekström Omval 

 

Övrigt nominerade 

Ordförande 1 år – Heidi Penttilä, Vendelsö 

Ledamot 2 år - Kamilla Börjesson, Hissings backa 
 
Ledamot 2 år - Maria Beck, Klippan 
 
Ledamot 2 år - Anne Karlsson 
 
Suppleant 1 år - Jörn Beck, Klippan 
 
Suppleant 1 år - Jouni Orenius, Saxtorp 
 
Suppleant 1 år - Jeanette Johansson, Tyringe 
 


