Valberedningens förslag till val till LRF styrelse, revisorer och valberedning vid
LRFs årsmötet 2022
Enligt stadgarna ska styrelsen ha 5 - 9 ledamöter samt en ordförande. Styrelseledamöterna väljs på 2
år och ordförande på ett eller två år. Styrelsen har under innevarande år bestått av 8 ledamöter samt
en ordförande, dvs 9 personer. Valberedningen föreslår att styrelsen ökas med en person till 10
personer inkl ordföranden.
Följande styrelseledamot har valt att lämna sitt uppdrag vid föreningsstämman:
A-J Larnelius i förtid (vald till 2023)
Daniel Grut i förtid (vald till 2023)
Följande styrelseledamöter ställer inte upp för omval:
Cathrine Hedborg
Louise M Alfredsson

Valberedningens förslag är följande:
Omval till 2024
Jenny Boström
Gunilla Bystedt som ordförande på 2 år till 2024
Nyval till 2023
Ann-Therese Enarsson
Karin Jidhe

- Presentation (bifogas)
- Presentation (bifogas)

Lenka Prokopec Karlberg
Michael Ericsson
Emelie Samuelsson Radell

- Presentation (bifogas)
- Presentation (bifogas)
- Presentation (bifogas)

Nyval till 2024

Övriga ledamöter är valda till 2023:
Karin Krönmark
Katja Lindeberg
Anna Thörn
Enligt stadgarna ska vidare 2 revisorer och 1 revisorssuppleant väljas.
Valberedningens förslag till val av revisorer är följande:
Omval av
och

Catta Larsson och Kristina Kjellman som ordinarie revisorer
Margita Jensen som revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska Valberedningen bestå av 4 ledamöter med en ordförande och som
sammankallande
Valberedningens förslag till valberedning är följande:
Omval av

Nyval av

Lena Gentili
Eva Stein
Malin Gibrand
Lena Mahlberg

som sammankallande

Presentation av Ann-Therese Enarsson
Min dotter (14 år) har snart ridit i 6-7 år på ridskolan i Stockby. Idag rider hon två ggr i veckan och är
med på de flesta aktiviteter som arrangeras. Hon har även deltagit på ridläger mm vid Elfviks ridskola
genom åren.
Det blir mycket tid om och vid ridskolan. Något som hon och vi som familj uppskattar väldigt mycket.
Sedan i höstas är jag själv fodervärd, hästen står dock inte på Lidingö. Jag har bakåt i tiden ägt flera
hästar, tävlat sparsamt och vi hade stall på gården där jag växte upp.
Jag har styrelse- och föreningserfarenhet. Alltifrån stora bolag till bostadsrättföreningar och barn- och
ungdomsorganisationer. Jag är jurist i botten och välbekant med formalian i arbetet. Jag är van att
driva frågor då det är basen i min yrkesbakgrund. Jag har ett brett samhällsengagemang med fokus på
barn och ungas förutsättningar.
Jag presenterar mig gärna mer utförligt om min kompetens kan vara aktuell för föreningen, ville mest
vinka med detta mejl att jag är intresserad. Här gärna av dig om du tror att jag kan passa som pusselbit
i föreningens arbete framåt.
Presentation av Karin Jidhe
Jag är 48 år, kommunikationschef till yrket, idag konsult på en pr-byrå. Bor på Lidingö med man och
tre barn. Plus häst och hund förstås.
Melvin är en trevlig 14-årig valack (akhalteker) som står på lösdrift i skogshagen ”Hage Chicago” invid
Koltorps gärde. Jag och ena dottern är elever på Stockby och rider även privat för instruktör där.
Jag har hållit på med hästar och ridning sedan sju års ålder då jag började på ridskola. Främst inriktad
på dressyr men fuskar lite med hoppning som också är väldigt roligt.
Jag har erfarenhet av styrelsearbete i företag och organisationer och har ett certifikat från
Styrelseakademin. Mitt nuvarande uppdrag är i Akademiska Ridklubben Stockholm som anordnar
ridresor och kurser - jag kliver dock av den styrelsen vid kommande stämma då jag har köpt häst och
därför inte åker på ARK-resor längre.
Jag vill gärna medverka till en aktiv och välkomnande förening för hästälskare i alla åldrar och
discipliner. Min roll i styrelser innebär ofta insatser på kommunikationsområdet - strategiska
måldokument, medlemskommunikation, påverkansarbete, etc. Bidrar gärna till att exempelvis
utveckla och bibehålla Lidingös ridvägar, eller arrangera clinics och utbildningar om ridning och
kommunikation med hästen.
Presentation av Lenka Prokopec Karlberg
Hästar har sedan jag var åtta år varit bland det bästa jag vet. Jag bodde mer eller mindre i stallet under
min uppväxt i Uppsala, fram till att jag flyttade till Stockholm och började plugga när jag var 20. Jag var
ordförande för ungdomssektionen i flera år och utbildade mig även till ridledare och jobbade extra
som instruktör med egna grupper i tre år, vilket jag tyckte var helt fantastiskt roligt. Jag hade egen häst
något år men har mestadels ridit på ridskola och tävlat i både hoppning och dressyr, på såväl ponny
som stor häst. Det blev en paus från hästarna när jag pluggade och började jobba och sen när mina två
döttrar föddes (11 och 14 år gamla idag), men sedan ungefär 10 år har jag ridit på Stockby ridskola,
numera 2-3 gånger i veckan och gärna mer när jag hinner.
Jag är utbildad civilekonom och har haft olika chefsroller inom Schibsted, TV4 och SAS och var med och
startade upp Generation Pep 2016 som jobbar för att alla barn och unga ska ha möjlighet till en
hälsosam uppväxt. Jag är sedan 2019 vd för det sociala företaget Mitt Liv AB (svb) som genom
mentorprogram och konsultverksamhet arbetar för ett mer inkluderande samhälle och en
arbetsmarknad som värdesätter mångfald.
Jag vet hur stor skillnad hästar och ridsporten kan göra för barns och vuxnas välmående och jag hoppas
kunna bidra till styrelsen på en rad olika sätt, inte minst genom mitt engagemang för att konsekvent
arbeta för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö där alla känner att de får vara sig själva
och blir sedda - och att givetvis ännu fler får möjlighet att upptäcka och uppleva hästmagin!
Presentation av Michael Ericsson
Jag heter Michael Ericsson. Jag är 61 år och bor på Lidingö sedan 2005. Jag är civilingenjör inriktad på
datateknik och arbetar på ett IT bolag (www.carmenta.com) med affärsutveckling och försäljning.

Jag växte upp i ett litet samhälle söder om Borås med en 3 år yngre bror som tidigt var hästintresserad
och så småningom köpte mina föräldrar en häst till honom. Jag var dock inte så intresserad på den
tiden utan mitt intresse för hästar och ridning vaknade när jag gjorde min militärtjänst på K1 i
Stockholm. På den tiden var det Försvarsmakten som både ägde hästarna på K1, och ansvarade för
ridutbildningen som syftade till att man skulle kunna genomföra beriden högvakt och kortege vid
statsbesök mm. Militärtjänsten gick huvudsakligen ut på att vi skulle utbildas till militärpoliser och den
obligatoriska ridutbildningen var bara en del av tjänsten men det fanns stora möjligheter att låna
hästar för uteritter och frivilliga ridlektioner vilket jag uppskattade och nyttjade mycket. Efter
militärtjänsten hade mitt intresse för hästar och ridning vuxit till sig ordentligt.
Efter militärtjänsten jobbade jag ett par år innan jag började studera och var då fodervärd för en häst
som jag skötte och red under ett år.
Under studietiden blev det inte så mycket ridning. Därefter har jag flyttat runt en del och bl.a. bott
utomlands i perioder. Har under åren ridit på ett antal olika ridskolor i landet men det har också varit
perioder då jag inte ridit alls. Började rida på Stockby 2006 och höll på några år men fick sluta på grund
av arbete på annan ort.
Jag har en dotter som är född 1997 och ridit på Stockby sedan hon var 7 år. När hon övergick från
ponnygrupp till stor häst passade jag på att börja rida i samma grupp som henne och sedan dess har vi
ridit tillsammans varje lördag i snart 8 år. Det är kul att kunna dela hästintresset med min dotter som
nu är 24 år och läser sista året på veterinärlinjen i Uppsala.
Förutom lördagarna, då jag rider i en HD grupp, rider jag även på tisdagarna i en HC grupp.
Min bror, som även han ridit till och från under åren, har sedan 3 år tillbaka skaffat en egen häst som
är uppstallad strax utanför Stockholm och jag hjälper honom då och då med skötsel och ridning.
Jag har inte tävlat inom hästsport förutom någon enstaka klubbtävling och Hubertusjakt när jag var
yngre men har varit aktiv i andra idrotter och varit verksam i några idrottsföreningar och har haft
styrelseuppdrag i olika föreningar. Har även under några år suttit i styrelsen för det bolag där jag
arbetar. Jag har alltså tidigare erfarenhet av styrelsearbete och det, tillsammans med mitt hästintresse
sedan lång tid tillbaka, gör att jag tror att jag kan bidra till LRF:s styrelsearbete.
Presentation av Emelie Samuelsson Radell
Jag heter Emelie, 41 år, och bor med man & två flickor (4 och 8 år) i Sticklinge på Lidingö. Till yrket är
jag journalist, och sedan 15 år tillbaka har jag den stora förmånen att kunna kombinera mitt yrke med
min stora (& nästan enda) hobby - hästar!
Jag startade som kommunikatör på Svenska Ridsportförbundet 2008, gick vidare till att bli webbchef
på Tidningen Ridsport där jag var under 7 år, och blev 2016 rekryterad till Agrias
kommunikationsavdelning för häst. Sedan 2019 är jag egen och jag delar nu min arbetstid mellan
Ridsport (webbredaktör) och Agria (kommunikation).
Jag kommer från Jönköping och det var där mitt hästintresse startade, först på ridskola men sedan som
medryttare på mina kusiners ponnyer under många år. Vi kuskade Småland runt på tävlingar i alla
grenar, och vi var engagerade i den lokala ridklubben där vi jobbade som ungdomsledare och
spenderade varenda ledig minut.
Hästarna har därefter tagit mig till Italien, där jag jobbade hos en internationell hoppryttare, och till
Skåne och landslagsryttare i fälttävlan. När jag lämnade livet som hästskötare och flyttade hem för att
plugga jobbade jag extra som instruktör på Jönköpings Fältrittklubb och sedan har det fortsatt med
hästar i alla dess former. Genom Ridsport har jag bevakat OS och VM och idag har jag ett stort
kontaktnät inom sporten.
Sedan flytten till Sthlm 2006 rider jag på min fyrbente prins Quebec, en stor brun valack uppstallad i
Vallentuna med sin ägare - tyvärr blir det bara någon dag i veckan numera då det är lite långt att åka.
Men det har varit en häftig resa, från en yster 5-åring till en numera mycket välutbildad 21-åring.
Min dotter Ellie har äntligen fått plats på ridskolan Stockby och jag är väldigt glad över att få starta ett
nytt kapitel i mitt - och hennes - hästliv.
Jag fick syn på er annons och kände spontant att det där hade ju varit väldigt kul! Kanske kan jag bidra
med mina erfarenheter från de olika delarna i ridsporten och mitt kontaktnät, samt mina kunskaper
inom sociala medier och hur man kan nå ut och kommunicera med medlemmarna.

