Förslag till Parsonklubbens styrelse 2015
Ordförande:
Anja Månström

Nyval 1 år

Ledamöter:
Anders Nordström
Monica Persson
Silvana Schiöler
Eva Düringer
Martin Skönvall
Ingemar Larsson

Nyval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år
Fyllnadsval 1 år efter Anne Karlsson
Fyllnadsval 1 år efter Anja Månström
Fyllnadsval 1 år efter Sara Karlsson

Suppleanter:
Björn Lilja
Sven Duva Eriksson

Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år för Sofie Dahl

Revisorer:
Ann-Charlotte Steen
Britt Pereira

Omval 1 år
Nyval 1 år

Suppleanter:
Mats Skarfors
Ann-Marie Stenberg

Omval 1 år
Nyval 1 år

Valberedningen har bestått av:
Katarina Johansson sammankallande
Isabella Asp
Cilla Bergman Larsson

Presentationer av nya föreslagna kandidater till styrelsen 2015.

SVEN ERIKSSON
Suppleant, fyllnadsval 1 år
Född -65. Jagat sen barnsben och ägt hundar sen tidigt -90 först tax och münster för
rådjur, sen jämte för älg för att se bli intresserad av gryt och jagade några år med
tysk och tax i gryt för att sen komplicera med stövare och inrikta jakten på räv,
samtidigt kom första Parson terriern hem, har idag en Schiller och två Parson. Har
varit aktiv i tjtk och även varit grytdomare och grävlingsfogde. Har av personliga själ
lagt domarkortet på hyllan tillsvidare. Driver egen firma och har fru och 3 barn, 4
hundar och nyköpt hus så saknar inte jobb! Fick frågan om att ställa upp som
suppleant, vilket jag efter viss tvekan tackade ja till, är ingen föreningsmänniska
direkt men kan ja tillföra något inom jakt så gör ja gärna det.

INGEMAR LARSSON
Ledamot, fyllnadsval 1 år
Här kommer en kort presentation av mig, Ingemar Larsson. Har pysslat med grytjakt
sen jag var i 20-år och idag är jag 52. Har haft både tax, tysk jaktterrier och foxterrier.
Idag jagar jag enbart med Parson russell som jag har haft tillgång till sen 2010. Vi har
idag 4 PRT hemma o en utlånad. Jag hoppas att jag kan bistå styrelse med
jaktfrågor. Vi får inte glömma bort att en PRT är en jakthundsras!

BJÖRN LILJA
Suppleant, nyval 2 år
Heter Björn Lilja och bor i Småländska orten Gnosjö. Har haft hundar i stort sett hela
mitt liv men Boss är min första Parson. Han efterträdde en 15 år gammal
Smålandsstövare så det var ingen överdrift att säga att han tog familjen med storm.
Boss delar mina två stora intressen i livet mat och jakt, Han är gryt- och
viltspårmeriterat.
ANDERS NORDSTRÖM
Ledamot, nyval 2 år
Jag och min fru Lene har haft Parson Russell Terrier sedan 2001. Hundarna tar upp
en stor del av Lenes och min vardag. Mitt huvudintresse är utställning men jag
kommer att arbeta för att rasen kan användas som allround hund, jakt, agility, lydnad,
familj hund och utställning. Ja jag ser inga begränsningar för rasen.

MONICA PERSSON
Ledamot, nyval 2 år
Bor strax utanför Kristianstad, där jag driver Fågelängens Husdjurspensionat sedan
25 år. Är glad ägare till fyra hundar, två PRT, en schäfer och en labrador. Jag tränar
och tävlar med alla hundarna i lydnad, rallylydnad (även i Danmark och Tyskland)
samt agility, sök och viltspår. Ställer även ut mina PRT.
Jag tillhör Åhus BK där jag är kassör och utbildad allmänlydnads- och rallylydnadsinstruktör.

MARTIN SKÖNVALL
Ledamot, fyllnadsval 1 år
har levt med rasen i cirka nio år och har tre generationers egen-uppfödda Parson
Russel terriers i hemmet varav två tävlar agility på landslagsnivå.
Är intresserad av i första hand agility men vi jobbar också med viltspår, grytträning
och lite utställning. Har suttit i olika styrelser och är egen företagare i entreprenad
branschen.

