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VALBEREDNINGENS förslag  

ORDFÖRANDE KENNETH PERSSON, OMVAL, 1 år 
Bor med min fru Birgitta, sex cavalierer, sex dvärgkochin höns och två islandshästar i Fleninge, på 
landet utanför Helsingborg.  
Uppväxt med schäfer och dobermann. Sen var det djurfritt tills första cavalieren kom 1988 och några 
år senare, 1990, ansökte Birgitta om kennelnamnet Toftas. 
Under uppväxttiden höll våra barn på med fotboll, hästar och motocross. Som föräldrar engagerade 
man sig i föreningarna och då ibland även styrelseuppdrag.  
Medlem i SCKCS sedan 2011, främst aktiv inom utställning. Ordförande för Cavaliersällskapet under 
2020. 
Förenklar gärna klubbarbetet genom att använda IT-stöd. 
 
ORDINARIE LEDAMOT CHRISTINE EDVINSSON, 1 år kvar 
Bor i Västra Götaland, på gränsen till Hestra, Småland. Ansvarig för medlemsservice samt 
utställningsbiten, tillsammans med Gabriella Holmström.  
Började föreningsengagemang i SBK-U Svenska Brukshundklubbens ungdom (nuvarande Sveriges 
hundungdom) -80-81.  
Sekreterare för lokal brukshundklubb samt ord. i Labrador Skaraborg under ett par års tid. 
Därefter följde ett djupt engagemang i SSRK, Svenska Spaniel och retrieverklubben Västra 
avdelningen där jag satt i utställningskommittén och ansvarade för hela arrangemanget runt de tre 
stora Spaniel- och Retrieverutställningarna i under 11 års tid. Jätteroligt men till sist när vi fick 
idétorka var det dags att göra något annat. 
Åter sekreterare i lokal brukshundklubb under ett par år nu nyligen och nu sekreterare i Labrador 
Småland samt med i Cavaliersällskapets styrelse sedan ett par år.   
 
ORDINARIE LEDAMOT KRISTINA BERGQVIST, 1 år kvar. 
Jag heter Kristina Bergqvist men kallar mig Tina. Jag jobbar på akutmottagningen i Enköping och är 
utbildad intensivvårdssjuksköterska.  
Vår kennel, Cavadiors, startades 2012 och vår första kull fick vi 2014-06-16, vi har bara fött upp 
cavalierer. 
Har ingen större erfarenhet av styrelseverksamhet, förutom det gånga året då jag var sekreterare för 
Cavaliersällskapet.  Dessförinnan satt jag i gruppen för Avel och Hälsa tillsammans med två andra och 
har fortsatt i den gruppen under 2020. 
Kommer under 2021 gå föreningskunskap i SKK:s regi. 

ORDINARIE LEDAMOT MARIA WARG, 1 år kvar 
Jag heter Maria Warg, bor i Karlstad, och har två cavalierhanar som jag är aktiv och tävlar med i 
agility och rallylydnad. 
Jag skaffade min första hund när jag var 15 år och har haft hund sedan dess. Alltid haft mina hundar 
tränade och även tävlat med mina tidigare hundar fast i andra grenar. 
Jag har varit mer eller mindre aktiv i brukshundsklubbar sedan jag skaffade hund men de sista åren 
har jag även varit aktiv i agilitysektorn på Karlstad Brukshundsklubb. Hjälper även till på deras 
tävlingar. 
Jag är tävlingssekreterare och skrivare inom Rallylydnad. Jag är idag ledamot och ansvarig för tävling.  
Jag har suttit i styrelsen i två år, första året som adjungerad och andra året som ledamot, men har 
båda åren haft ansvar för tävling 



Jag anordnar rallylydnadstävlingar, en tvådagars på våren och en tvådagars på hösten, med ca 200 
tävlande/helg. 
Vi ordnar KM i rallylydnad, agility, nosework och viltspår. 
Finns intresse, och medlemmar som kan hjälpa till, kan vi säkert fundera på fler grenar inom KM. 
Jag har gått Föreningskunskap online hos SKK förra året. 

ORDINARIE LEDAMOT  GABRIELLA HOLMSTRÖM, OMVAL, 2 år 
Jag heter Gabriella Holmström och bor i Gällivare. Jag är specialistsjuksköterska i psykiatri och älskar 
mitt jobb. Fritiden spenderas allra helst på någon fiskeresa i Norge, på fågeljakt, i stugan i skogen, 
uppe i fjällen eller på någon hundutställning.  
Den första cavalieren kom in i mitt liv 1985 och efter det har jag alltid haft cavalierer. Idag består 
flocken förutom av cavalierer även av irländska settrar och en jämthund. Irländska settrar är jag född 
och uppvuxen med så även den rasen har funnits med mig under hela mitt liv. Tanken på uppfödning 
kom redan 1995, lite otur på vägen gjorde att det inte blev så. Idag föder jag upp i mindre skala och 
då främst för ”husbehov”, under kennelnamnet Mountainduck’s. Vi är iväg på utställningar ofta och 
har hunnit avverka norden, alla baltländer, Polen, Kroatien, Italien och Tyskland.  
Den erfarenhet jag har av föreningsarbete är att jag varit vice ordförande 2010-2011 i Norra 
Norrbottens kennelklubb.  
Från 2011 och ännu idag är jag ordförande i samma klubb. 
Jag är certifierad utställningsarrangör på Norra Norrbottens kennelklubbs två officiella utställningar 
varje år, en nationell i Överkalix och en internationell i Gällivare. Jag administrerar dessa i Katalog för 
PC, är domaransvarig samt har det övergripande ansvaret för genomförandet av utställningarna.  
Jag jobbar även som ringsekreterare då tid finns.  
Jag har varit medlem i Cavaliersällskapet sedan 1995 och har nu suttit som vice ordförande i samma 
klubb sen verksamhetsåret 2020 startades upp, vilket har varit både en lärorik och fantastiskt rolig 
upplevelse. 

ORDINARIE LEDAMOT  SOFIE RUNDQVIST, OMVAL, 2 år 
Mitt namn är Sofie Rundquist Müller och bor i mitten på Skåne, i Hörby. 
Jag har Videdalens kennel tillsammans med min mamma Pia. 
Min och familjens första cavalier välkomnades 2004, en Black and Tan tik som stal mitt hjärta 
fullständigt och därefter så var vi helt sålda på rasen. 
Vår första kull föddes 2010 och vi har nu uppfödning med alla fyra färger. 
Under tonåren så tränade jag en del agility och satt även med i Malmö Hundungdoms styrelse, höll i 
kurser m.m. 
Nu ser man mig oftast på utställningarna runt om i Sverige och grannländerna. 
Detta blir mitt första år i Cavaliersällskapets styrelse och jag ser verkligen fram emot att få arbeta 
ännu mer med vår fantastiska ras. Arbetet med Avel och Hälsa är ett spännande uppdrag då det alltid 
finns möjlighet att hela tiden ta sig framåt och bli bättre. 

ORDINARIE LEDAMOT JOSEFIN KARLSSON, OMVAL, 2 år 
Mitt namn är Josefin Karlsson och jag bor i Umeå.  
Jag har haft cavalierer sedan 2004 och uppfödning sedan 2015. 
Har testat det mesta med mina hundar, agility, rallylydnad, lydnad, viltspår, personspår, sök, 
freestyle och utställning. Men varmast om hjärtat ligger tävling – agility, rallylydnad och utställning. 
Har även en liten uppfödning av cavalierer tillsammans med min mamma under prefixet Flash’n 
Smash. Så avel är såklart också en hjärtefråga för mig.  
Jag tycker om att lära mig nya saker och det är roligt att fördjupa sig i olika ämnen. 
 



Har gått flertalet kurser och utbildat mig inom hund, här är några exempel: 
Uppfödarutbildning SKK, Anatomikurs och bedömningskurs VBKK, Ringsekreterarutbildning, 
Hundfrisörsutbildning, Hunddagisutbildning, Anatomikurs - Patric Ragnarsson, Anatomikurs Cavalier - 
Joakim Ohlsson, Cavaliersällskapets Uppfödarutbildning. 
Jag började vara aktiv i föreningslivet redan som ungdom och jag var ledamot i Umeå Hundungdom i 
ett par år och anordnade aktiviteter för ungdomar. Sedan blev jag även aktiv ett tag i 
verksamhetsgruppen för Agility i Umeå Brukshundklubb. Där planerade vi olika agilityaktiviteter som 
skulle ske på klubben. 
Efter ett tag med en paus från föreningslivet fick jag möjlighet att vara med i verksamhetsgruppen för 
Utställning i Umeå Brukshundklubb istället, i 2 år ungefär anordnade vi en hel del inofficiella 
hundutställningar och även officiella utställningar för brukshundar.  
Har även varit med och ordnat olika aktiviteter i Umeå-området via Cavaliersällskapet, allt ifrån BPH, 
promenader, testa på-agility och annat roligt. 
Nu har jag suttit med i styrelsen i Cavaliersällskapet ett år och tyvärr har vi ju haft det här konstiga 
året, men jag hoppas på att få förtroende igen och hjälpa till i klubben ytterligare. 

KASSÖR  JEANETTE FREDLUND 
adjungerad och väljs INTE av årsmötet 

Jag går nu in på mitt sjunde år som kassör i klubben. Det är ett perfekt uppdrag att få kombinera 
bokföringens underbara värld med arbetet för vår fina ras. Jag bor i Ljungbyhed i norra Skåne 
tillsammans 5 hundar och två vuxna barn som tittar förbi då och då. Jag har ett litet hus med stor 
skogstomt och sjö där jag kan göra mycket roligt med hundarna. Jag köpte min första cavalier 2005 
och just nu har jag 2 stycken och de andra är av rasen King Charles Spaniel. 

SUPPLEANT  MARINA NORDHOLM, 1 år kvar 
Jag bor utanför Uppsala och har kennelnamnet King Luddes. Har hittills inte haft någon kull, men mina 
hanar går i avel. 
Jag blev invald i styrelsen vid förra årsmötet 2020, som suppleant på 2 år. 
Jag blev även tilldelad att hjälpa till i delen medlemsservice för att försöka få mer kläm på den biten. 
Jag har haft ansvar för prova-på-medlemskapet under året för alla nya cavalierägare som är 
registrerade hos SKK som inte fått introduktionsmedlemskap ifrån sin uppfödare och som inte redan är 
medlem i SCKCS. 
Jag har varit huvudansvarig då det gällde våra nya profilkläder och kontaktperson med tryckeriet 
Prima4you. 
Jag har även varit med och gått igenom de registrerade uppfödarna hos oss för att kolla att de 
fortfarande är medlemmar. 
Jag försökte vara med och delge resultatet från vår specialutställning i Helsingborg som vi direktsände 
på Cavaliersällskapets officiella facebooksida. 
Jag har deltagit i SKKs distansutbildning i Föreningsteknik nu under senhösten. 
Jag har inte varit i något styrelsearbete de senaste 30 åren, men har stor vana från mitt arbetsliv att 
vara som en spindel i nätet och försöka hjälpa till så mycket som möjligt där det behövs. 

SUPPLEANT  MARIA FREDZELL, OMVAL, 2 år 
Jag heter Maria Fredzell och bor tillsammans med mina fyra cavalierer utanför Örebro. Under många 
år har jag varit lokalombud för Gävle-Dalas område. 
Cavalierer har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas tillbaka från barndomen på 70 talet.  
Jag har aldrig fött upp valpar, men många av mina hanar har genom åren verkat i avel. För mig finns 
ingen annan ras och att arbeta för den och dess framtid är en självklarhet för mig och det minsta jag 
kan göra för att på så sätt ge tillbaka lite av all den kärleken och glädje de gett mig under alla år. 



REVISORER, 1 år ANN-MARIE ÅKESSON, OMVAL, 1 år 
  ANN JARYD, OMVAL, 1 år 

REVISORSSUPPLEANTER, 1 år 
  ANN-CHRISTINE ANTONSSON, OMVAL, 1 år 
  EVA ZACHRISSON, OMVAL, 1 år  

VALBEREDNING HELENA CARLSSON, 1 år kvar 
Sedan juldagen 2020 bor jag i Horred, en liten ort ca 7 mil sydost om Göteborg.  
Jag har alltid haft hundar, förutom när jag var ensamstående och jobbade heltid. Som barn hade vi en 
labrador och innan det blev cavalier så har vi haft foxterrier och även två labradorer av typen 
jaktlabrador.  
Vi har haft cavalier sedan 2008 och vår första kull 2010, vi har ca 1 kull om året, Kennel Helec.  
Utöver cavalier har vi även en barbet, kallas även för Fransk vattenhund.  
Jag är ganska aktiv med våra hundar, allt från viltspår till utställning. Tränar och tävlar i nose work, 
rallylydnad och tävlingslydnad. 
I skrivande stund har vi 3 cavalierer hemma, 2 tikar och 1 hane. Har även 1 tik ute på foder.  
Jag har suttit i styrelser förr, men aldrig i någon valberedning. Jag vill jobba för att styrelsen fortsätter 
ha den bredd den har idag, både män och kvinnor, spridningen geografiskt och olika kunskapsnivåer.  

EVA ZACHRISSON, sammankallande NYVAL 1 år 
bor i Bjärtrå i Västernorrland. Uppfödare av cavalier sedan 2002 . Först under kennelnamnet 
Vallarens och från 2016 är kennelnamnet Elvendream. 

KARI SUNDQVIST, NYVAL 2 år 
Kari bor i Torpstöd, ca 2 mil väster om Karlstad i Värmland, och har varit medlem i SCKCS sedan 2004. 
Uppfödare av cavalierer sedan 2005 med prefixet Glittertind. 

JUSTERARE årsmötesprotokollet 
           KARI SUNDQVIST 
        ANNA ACKENÄS 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖVRIGA NOMINERADE 

ORDFÖRANDE ANNA-KARIN NILSSON (fd JONSSON BERG), NYVAL, 1 år 

Mitt intresse för cavalierer började i och med att min syster fick en cavalier som var född 1983. Jag 
ställde ut och tävlade agility både med honom och min första tik född 1987. Båda kvalificerade sig till 
SM i agility två år i rad och tiken tävlade i SM 1990. 
Som uppfödare (kennel Queenoustie’s) debuterade jag i januari 1989 och har sedan dess fortsatt 
med oftast någon kull per år, framförallt helfärgade hundar.  
Bor på en gård på landet med min man, barnen är vuxna men vi har sju Cavalierer och en Rhodesian 
Ridgeback, två hästar samt två katter. 
Pga sjukdom var jag tvungen att dra tillbaka min nominering till ordförande inför årsmötet 2020, men 
är nu helt återställd och intresserad att arbeta för SCKCS och cavalieren. 
 
Varför kan jag vara lämplig i styrelsen/ordförande? 
Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete. Under årens lopp har jag bland annat haft följande 
föreningsuppdrag: 
Styrelseledamot och vice ordförande i Ridskole- och utbildningssektionen i Svenska 
Ridsportsförbundet (centralt) 
President i Umeå Västra Rotaryklubb 
Styrelseledamot i Umeå Ryttarförening 
Kassörsuppdrag i två politiska föreningar i Umeå 
Styrelseledamot i Umeå Ryttarförenings tävlingssektion 
Revisor i Cavaliersällskapet 
Kassör och ledamot i Cavaliersällskapet i två omgångar 
Kassör och ledamot o Västerbottens Kennelklubb 

Utbildningar , bl.a. 
Ekonomi A-kurs 
Juridisk översiktskurs 
SKKs uppfödarutbildning 2 ggr 
Anatomi och bedömningskurserna 
Har på hästsidan varit verksam tom 2018 som dressyrdomare upp tom St George och överdomare. 

 

VALBEREDNINGEN 
 
SUSANNE BLOM, NYVAL 
Susanne bor i Norrtälje och har varit medlem i SCKCS sedan 2012. Uppfödare av cavalier under 
kennelnamnet Kvisthamras, sedan 2015. 

ÅSA KEIJSER, NYVAL 
bor i Saltsjö-Boo. Uppfödare av cavalier under kennelnamnet Keijans, sedan 2009. 

NINA LINDSTRÖM, NYVAL 
Bor i Järfälla. Har varit medlem i SCKCS sedan 90-talet. Uppfödare av cavalierer under kennelnamnet 
Chadyline sedan 1999.  

ULLABRITTA IDERYD, OMVAL 
bor i Överkalix, Norrbotten och har varit medlem i SCKCS sedan klubben bildades, 1972. Uppfödare 
av cavalier sedan 1969, först under kennelnamnet Aeris,  fr.o.m 1983 Trollsångens. 


