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Ordförande - Omval 1 år
Yvonne Brink, Nykvarn
Yvonne är idag pensionär men kanske mer aktiv nu än någonsin. Hon har varit 
medlem i rasklubben sedan 1968 och under åren innehaft flera 
förtroendeuppdrag inom Rottweilerklubben, SBKs lokalklubbar, förbundsstyrelse 
och distrikt. Yvonne är även hedersmedlem i Svenska Rottweilerklubben, en 
utmärkelse hon tilldelats för sina framstående insatser för föreningen och rasen 
rottweiler. Yvonne valdes till ordförande vid förra årsmötet och ställer nu upp för 
omval.

Vice ordförande - Fyllnadsval 1 år 
Patrik Grönfeldt, Södertälje
Patrik har en av de starkaste rösterna i vår förening. Bokstavligen. Han ses ofta 
som både "inropare" och "utropare" vid rasklubbens aktiviteter och har varit 
aktiv i föreningen ända sedan han blev medlem på 90-talet. Patrik är en riktig 
"mentalnörd" och rottweilerns mentalitet är något han brinner för. Patrik är 
idag verksam som mentaldomare, beskrivare och testledare samt MH-ansvarig 
för rottweilerklubben. Han har tidigare varit ledamot i huvudstyrelsen samt 
ordförande i Östergötlands lokalområde.

Sekreterare - Nyval 2 år
Malin Steen, Nyköping
Malin förälskade sig i rottweiler 1990, men det dröjde till 2005 innan det 
fanns tid och möjlighet att ha en alldeles egen rottweiler i familjen. Redan 
under det första medlemsåret blev Malin aktiv i föreningen och hon var med 
och startade Sörmlands LO. Inom lokalområdet har hon haft flera 
styrelseuppdrag, så som kassör, sekreterare och ordförande. Malin är 
utbildad SBK-instruktör och håller kurser och läger inom flera bruksgrenar. 
Mentalitet är något som även Malin har ett starkt intresse för och hon är 
utbildad mentalskötare (för människor) och testledare för MH. Malin är en 
social person som vill verka för att alla ska känna sig välkomna i vår förening.

Kassör - Fyllnadsval 1 år 
Rebecca Cedervall, Gustavsberg
Rebecca är en ny bekantskap för oss i Rottweilerklubben, men å så välkommen. 
Nu har vi hittat en riktig "siffernisse" som ska förvalta föreningens alla kronor och 
ören. Rebecca är yngst i gänget med sina 23 år, men har redan flera års 
erfarenhet av att arbeta med bokföring i större företag. I familjen finns förutom 
mamma Rebecca en pappa, två barn och två unga rottweiler med framtiden för 
sig. Den äldsta av vovvarna har precis påbörjat sin resa mot att bli patrullhund 
inom försvaret. 



 

 

 

 

 

 

Ledamot - Kvarstår 1 år
Ulrika Stenholm, Enköping
Ulrika är en "doer", den som vill se till att saker verkligen blir gjorda. Med 
erfarenhet från flera uppdrag inom styrelse, sektorer och kommittér på 
lokalnivå finns en god förståelse för föreningsarbetet. Med det ökade 
personliga intresset för avel känns rasklubbens arbete än mer angeläget 
och nu finns tiden att engera sig ytterligare. Ulrika valdes till ledamot vid 
förra årsmötet och har 1 år kvar av sitt uppdrag.

Ledamot - Nyval 2 år
Angelica Göbel, Sundsvall
Angelica är en riktig praktiker som älskar att hitta på aktiviteter. Kanske helt 
nödvändigt när man lever tillsammans med en flock på 10 hundar... 
Angelica är en driven och ambitiös person som hela tiden vill att det händer 
saker omkring henne. Hon har varit aktiv inom Västernorrlands lokalområde 
under flera år men kliver för första gången in i centralstyrelsen. 

Ledamot - Nyval 2 år
Lena Jonsson, Härnösand
Lenas hundliv tog sin början i tidigt 80-tal med schäfer. Sedan 2001 är det 
rottweiler som gäller fullt ut och hon har varit medlem i föreningen lika 
länge. Lena beskriver sig själv som en föreningsnörd och hon älskar 
föreningsarbete i olika former. Hon har varit fackligt engagerad, sysslat med 
djurskyddsfrågor och naturligtvis är hon aktiv i sin lokala brukshundklubb 
och Västernorrlands lokalområde. Lena har även ingått i valberedningen för 
centralstyrelsen ett antal gånger.  

Suppleant - Kvarstår 1 år
Leif Stang, Lindsdal
Leif är en riktig "föreningsräv" med tidigare uppdrag på lokal, distrikts och 
central nivå inom fackförening, bostadsrättsförening och idrottsförening. 
Som relativt nyfrälst rottweilerägare känns det givet att utöka 
erfarenheterna till att omfatta även Svenska Rottweilerklubbens 
verksamhet. Leif valdes till suppleant vid förra årsmötet och har 1 år kvar av 
sitt uppdrag. 

Suppleant - Nyval 2 år
Marianne Rexlinger, Stockholm
Marianne är nybliven uppfödare efter många år med rottweiler, den första 
kom redan 1986. Hon har studerat genetik vid SLU och fött upp hästar under 
många år, så avel ligger henne varmt om hjärtat. Marianne är ny för denna 
styrelse men har innehaft olika uppdrag som styrelsemedlem i 
riskkapitalbolag, bostadsrättsförening samt ridklubb. Marianne älskar att 
fotografera och följer rottweilern på både nationella och internationella 
tävlingar och utställningar genom sin kameralins.


