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Valberedningens förslag till Griffonsektionens nya styrelse 2022 
 
Förslag 
 
1. Redogörelse arbetssätt 
Vi har i valberedningen haft 4–5 telefon-möten under sommaren och hösten, tills Therese avgick. 
Petronella har varit sjuk och har inte haft tid. Efter Thereses och Petronellas avhopp, har jag 
(Marianne) haft löpande samtal under en 4 månaders period med ca. 25 personer angående 
styrelseuppdrag. Vilket lett fram till ingående diskussioner med ett flertal personer i mitt förslag. 
 
2. Antal ledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår samma antal ledamöter som tidigare, dvs. fyra plus ordförande. När det 
gäller suppleanter så förslår valberedningen att återgå till antalet som vi hade innan 2018 dvs. 3 
suppleanter. Allt för att bredda kompetensen inom styrelsen (med t.ex. ekonomisk kunskap) och 
med målet att så småningom kunna tillsätta en egen kassör igen. 
 
3. Ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod: 
– Lina Jansson 
– Pernilla Kling 
 
4. Ledamöter, suppleanter som avgår och inte ställer upp för omval: 
– Martin Fast 
– Anneli Andersson 
– Aino Landström 
– Micael Person 
 
5. Ordförande för 1 år: 
– Ralf Spehling, nyval 
 
6. Ledamöter för 2 år: 
– Julia Hierner, omval 
– Louisa Ernestam, nyval 
 
7. Suppleanter för 1 år i tjänstordning: 
– Lena Svedell, nyval 
– Johanna Slussnäs, nyval 
– Liselotte Kjellberg, nyval 
 
8. Revisorer för 1 år i tjänstordning: 
– K. Tervonen, omval 
– Marie Mjöberg, omval 
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9. Revisorssuppleanter för 1 år i tjänstordning: 
– Janeth Edlund, omval 
– vakant, nyval 
 
10. Övriga kandidater som har varit uppe till diskussion och fortfarande vill kandidera eller blir 
omnämnda: 
– inga 

 
 
Presentation av föreslagna delegater till nya styrelsen 

 
Föreslagen ordförande 
 
Ralf Spehling 
 
Bakgrund: 
Hej, jag är 57 år gammal, född och uppvuxen i norra Tyskland. Mina föräldrar hade under min 
uppväxt en kennel och födde först upp Boxer och sedan Rottweiler. 1999 flyttade jag till Nyköping för 
kärlekens skull och driver sedan dess – tillsammans med min sambo – eget företag inom 
kommunikationsbranschen. Tillsammans har vi två döttrar, 17 och 19 år gamla. 
 
2009 kompletterades vår familj med en Griffon Bruxellois (Mimmi, Inras Blues My Mind) och året 
därefter med en Griffon Belge (Tilde, Inras Tiny Thriller). Efter Mimmis bortgång hösten 2019 var jag 
egentligen på väg bort från rasen. Genom min hobbyverksamhet som hundvakt & dogwalker har jag 
haft förmånen att träffa många olika hundraser. Alla jättefina & gulliga hundar men ingen ras är som 
Griffonen. Därför flyttade på våren 2021 en Petit Brabancon till oss (Lola, Anisha Jola Silesian Amber). 
 
Motivation: 
Lola gav mig en nytändning och insikten att ”Griffonen ÄR hundrasen i mitt liv”. Kärleken till denna 
underbara hundras är min motivation för mitt engagemang. Denna kärlek är också den gemensamma 
nämnaren för oss allihopa – uppfödare som valpköpare. Oavsett hur långt vi står ifrån varandra i 
olika åsikter och uppfattningar – kan vi alltid vara säkra på att kärleken till våran ras har vi 
gemensamt. 
 
Kompetens: 
Som valpköpare är jag mycket medveten om mina begränsade kunskaper om rasen. Därför var det en 
förutsättning för min kandidatur som ordförande att det finns ett lag omkring mig som kan 
säkerställa uppfödare-kompetensen. Själv kan jag bidrar med kompetens som kommer genom mitt 
yrke: att analysera, utveckla strategier och projektleda i ett team. 
 
Ambition: 
Min inspiration till det här uppdraget kommer från en annan rasklubb. Mitt mål är att göra 
Griffonsektionen till en minst lika trevlig och populär klubb som Affenpinscherklubben. Klubben 
vänder sig till alla som älskar rasen. Klubben är helt enkelt mer inkluderande och lyckas därför bättre 
med att tillvarata potentialen som finns bland alla Affenpinscherägare. Deras tidning ger ett 
mervärde även till valpköpare och inte bara för utställningsintresserade uppfödare. Och trots att 
rasen är betydligt mindre än vår så har de en tredjedel mer fullbetalande medlemmar. 
Så, kan de – kan vi! 
 
Hejhopp. Ralf med Tilde & Lola 
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Föreslagen ledamot 
 
Louisa Ernestam 
 
Jag är 33 år och bor i Stockholm men uppvuxen i Örebro. Jag bor med mina två hundar Bill och Peggy 
i natursköna Aspudden. Bill är min första Griffon som jag köpte 2015 och trots att han inte är helt 
renrasig ter han sig precis som en. Peggy kom efterlängtat till mig för precis ett år sen från Marianne 
(Adajin). Mina hundar är min familj och vi lever ett aktivt liv tillsammans, både i stan och i naturen. 
Jag är uppvuxen med hund men har aldrig ägnat mig åt utställning eller hundsport. 
 
Kompetens: 
Till vardags jobbar jag med pr och kommunikation med över tio års erfarenhet från reklambyråer och 
även musikbranschen. Sen ett par år tillbaka driver jag en egen PR-byrå och influencernätverk för 
husdjur Petit Banana PR. 
  
Ambition: 
För mig är det viktigt att mina hundar har en livsstil som gör att de får ett så fantastiskt och 
utvecklande liv de kan! Genom åren har jag lärt känna fler griffonägare, främst genom sociala medier 
där mina hundar har ett eget Instagram-konto. Vi är ett gäng bosatta i Stockholm som ses 
regelbundet. Vår gemensamma nämnare är att vi lever med våra hundar i sällskapligt syfte och har 
funnit det svårt att hitta en trygg plats i hundvärlden. Jag brinner för ett inkluderande hundliv där alla 
sorters hundägande värderas lika högt.  
 
 
Föreslagen suppleant 1 
 
Lena Svedell 
 
Jag är 64 år och bor i Sandviken. 
Jag har arbetat som distriktssköterska i många år och gick i pension förra året. 
Min första Griffon skaffade jag 2012 en Petit Brabancon: Kwadix Borschette och blev så förtjust i 
rasen så sedan har det blivit 5st till. Min kennel heter Le Widas Pride och förra året fick jag min första 
kull. 
Jag har ett genuint intresse för rasen. 
 
Med tassande hälsningar 
Lena Svedell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://petitbanana.se/
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Föreslagen suppleant 2 
 
Johanna Slussnäs 
 
Hej, jag heter Johanna Slussnäs och är 48 år.  Jag bor med min man på landet utanför Enköping 
tillsammans med vår griffon tik och amerikansk cocker hane. I hushållet finns för närvarande en katt 
och undulater också. 
 
Min första hund var en papillon som jag efter 12 års tjat äntligen fick! I gymnasiet var det självklart 
för mig att gå djurvårdarlinje. Efter det ville jag åka utomlands och jobba och hamnade då på kennlar 
och karantän i England och Italien.  
Jag har jobbat i olika djuraffärer många år men är nu inom äldrevården.  
 
Min första griffon har vi sen 2 år- Adajins Marilyn Monroe. Hon är vår ögonsten som är med på allt, 
snäll och full av upptåg! Nu är vi fast för griffon och har hittat vår ras. Det har passerat olika hundar 
och raser i min ägo i hela mitt vuxna liv och har nu hittat rätt. 
 
Det vore kul att få vara delaktig i rasklubben för att arbeta för en frisk och sund ras med härligt 
temperament som jag hoppas att fler får upp ögonen för och desto viktigare då. 
 
Mvh 
Johanna Slussnäs 
 
 
Föreslagen suppleant 3 
 
Liselotte Kjellberg 
 
Mitt namn är Liselotte Kjellgren, född i Hofors kommun 1950. 
Jag har arbetat som ekonom samt redovisningsekonom i ca 35 år i Stockholm och Eskilstuna. 
Driver idag en ekonomifirma  med olika ekonomiuppdrag. 
Gift med Ken, före detta affärsområdeschef, Fastigheter region Södermanland,  idag egen företagare 
som konsult inom fastighetsbranschen. 
 
Motivation: 
Både min man och jag har erfarenhet av hundar, mest Schäfer. 
Vi har idag en Schäfertik 5 år. 
Vi blev varmt förälskade i Griffon när vi var hundvakt till en hane under en 3 års period. 
Så idag kan vi stoltsera med ytterligare en hund i familjen,  vår Griffon hane Emil 2 år. 
 
Mvh 
Liselotte 
 

 


