
Presentation valberedningens förslag 

Nedan finns korta presentationer av de som är föreslagna som nya till kommande val  för 

styrelsen. 

 

Ordförande Johanna Alm 

Bor i Göteborg med man och hund. Till vardags arbetar jag som stabsansvarig på ett företag 

inom arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. 

Jag är avgående ordförande för SDK Västra LO (varit ordförande där sedan 2020). Fokus 

under tiden i styrelsen har varit att öka aktiviteter för medlemmar och att göra oss mer 

tillgängliga både fysiskt och digitalt. Vi försöker ha en tydlig, snygg och enkel profil på 

hemsida och sociala medier.  

Vi har en dobermanntik som är född 2016, Swedish Pride Andromeda ’Roma’. Hon är 

internationell utställningschampion och IDC-finalist 2018. 2019 blev hon årets rookie och 

total-trea i trofén. Vi har tränat det mesta och tävlat i lydnad, rallylydnad och NoseWork.  

Brinner för att vi ska ha friska och aktiva dobermann med god exteriör och stabil mentalitet.  

Jag är MH-figurant 

 

Vice ordförande Natalie Lennartsson 

En Göteborgare i grund och botten men har bott i England och i Stockholm i några år. 

Tillsammans med min snart 4 åriga dobermann Léon (leon_the_red_dobe) har jag lärt mig 

allt jag kan om hundar, hundsport och hundträning. Jag är utbildad hundinstruktör på 

Hundens Hus och planerar att studera vidare till hundpsykolog. Jag är även i en MVP-

utbildning hos STSK9 där jag lär mig specialiserad träning inom hundsport. Jag har intressen 

för sök (Nosework och specialsök), IGP, hundsim, vardagsträning och utbildar mig även till 

IGP-figurant på Tegelbruksvallen. Vill ni veta mer om Léon och mig och hur vi tränar, kan ni 

hitta oss på Instagram (leon_the_red_dobe). 

Som Vice ordförande i SDK Västra har jag, förutom de grundläggande målen att bidra till 

rasens utveckling och hälsa, även bidradit till lokalområdets event, marknadsföring, 

kommunikation, webb och sociala medier. Jag tycker det är väldigt roligt, nyttigt och viktigt 

med samhörighet, och drivs även av gemensamma aktiviteter, lärande och mål med andra 

dobermannägare. Som Vice ordförande i Svenska Dobermannklubbens huvudstyrelse 

hoppas jag kunna fortsätta bidra till förbättringar av rasen, medlemmars upplevelser i 

klubben, hundsport och träning. Jag vill att alla ska känna sig sedda och hörda samt känna sig 

delaktiga i klubbens mål och framtid. 

 

 



Sekreterare Minna Westerholm 

Född i Finland men varit i Sverige sedan 2000. Nu bor jag i Stallarholmen med mina tre bruna 
dobbisar som jag tävlar och ställer ut aktivt.  

Uppfödare under prefix Blazing Expressions; enstaka kullar, senaste kull 2013.  

Jag har varit medlem i SDK sedan 2008 samt medlem och aktiv både Mälarö BK och 
Södertälje BK . Hållit kurser och är en mental figurant samt sitter i dagsläget som sekreterare 
Södertälje Brukshundsklubb.  

Jag är fascinerad över mentaliteten på hundarna och är också ansvarig för mentalsektorn på 
SDK med planer att sätta igång MH verksamhet inom klubben samt planerar arrangera 
föreläsning inom mentalkunskap i samband med hunddressyr – inriktad på dobermann.  

Har själv ägt dobermann sedan 1989.  

 


