
 
Valberedningens förslag till val till LRF styrelse, revisorer och valberedning vid LRFs 
årsmötet 2022 
 
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 10 ordinarie 
ledamöter samt lägst 0 och högst 2 suppleanter. I antalet ordinarie ledamöter ingår en av 
ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot med personlig suppleant. 
 
Valberedningens förslag är följande: 
 
Följande styrelseledamöter ställer inte upp för omval: 

Karin Jidhe 
 
Omval till 2025 

Ann-Therese Enarsson 
Karin Krönmark 
Katja Lindeberg  
Anna Thörn  

 
Nyval till 2025 

Jonatan Wallis, ordinarie ledamot   - Presentation (bifogas) 
 
Nyval till 2024 

Margita Jensen, suppleant   - Presentation (bifogas) 
Lisa Burman, suppleant   - Presentation (bifogas) 

 
Övriga ledamöter är valda till 2024: 

Gunilla Bystedt  
Jenny Boström 
Lenka Prokopec Karlberg 

 Michael Ericsson 
Emelie Samuelsson Radell 

 
Valberedningens förslag är således att styrelsen ska bestå av ordförande samt 9 ordinarie 
ledamöter inkl ungdomssektionens ungdomsledamot med 2 suppleanter. 
 
Enligt stadgarna ska vidare 2 revisorer och 1 revisorssuppleant väljas. 
 
Valberedningens förslag till val av revisorer är följande: 
 
Omval av Catta Larsson och Kristina Kjellman som ordinarie revisorer  
Och nyval av Louisa Blomstrand som revisorssuppleant 
 
Enligt stadgarna ska Valberedningen bestå av 4 ledamöter med en ordförande och som 
sammankallande 
 
Valberedningens förslag till valberedning är följande: 
 
Omval av  Lena Gentili  som sammankallande 
 Eva Stein 
 Malin Gibrand 
 Lena Mahlberg 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Presentation av Jonatan Wallis  
Mitt namn är Jonathan Wallis och jag är 48 år gammal. Jag bor på Lidingö, är gift med Evrim 
och tillsammans har vi tre barn, Nadine, Erik och Oskar. Jag har tidigare arbetat i konsultbolag 
och med finans men är sedan 8 år egen företagare. Vår familj har haft häst på Lidingö under 
många år, och för närvarande har vi vår Catchina vid Stockby. Min dotter Nadine rider och 
utvecklar Catchina och jag själv tar lektioner vid Stockby.  Min släkt på min mammas sida har 
i flera generationer haft hästar och min kusin Johan är uppfödare till vår Catchina. 
 
Presentation av Lisa Burman  
Lisa Burman heter jag och är 19 år gammal. Sedan ett halvår tillbaka studerar jag på 
Stockholms universitet, ett kandidatprogram i företagsekonomi. Tidigare gick jag på Hersby 
Gymnasium och studerade även där ekonomi. Jag är uppvuxen på Lidingö och började rida 
på Ridskolan Stockby när jag var 5 år gammal. Under tiden mellan 5 - 13 års ålder red jag 
flera dagar i veckan samt deltog på alla klubbtävlingar, tävlade Ponnycupen i både dressyr 
och hoppning samt var aktiv medlem och även ordförande ett par år i USS. Jag arbetade 
även extra som stallpersonal på Stockby i ungefär 2 år, från 16 till 18 års ålder. Numera 
jobbar jag extra på en restaurang på Waldemarsudde, Djurgården sedan ett år tillbaka. 
 
Vid 13 års ålder slutade jag på ridskolan och började jag rida mer privat. Jag hade flertalet 
olika medryttarhästar på olika stall och lösdrifter på Lidingö. När jag var 14 år köpte vi vår 
första häst, Senador. Jag tävlade mycket med honom under de två år vi hade honom, bland 
annat i allsvenskan. Vi tog oss från LB nivå till Msv C med rätt stabila resultat. Det var 
mycket lärorikt och gav mig tidigt tävlingsrutin. När vi sålde Senador valde vi att köpa en 
unghäst som vi haft på en lösdrift i närheten av Stockby i ungefär 2,5 år. Zegway var 4 år när 
vi köpte honom och i år fyller han 7 år. Tillsammans har vi gjort ett par starter men skyndar 
långsamt med tanke på hans unga ålder. Han har dock mycket framtidspotential och målet är 
att utvecklas med ”Zigge” och på sikt tävla mer och klättra i klasserna. 
 
Jag är en glad och social tjej som månar mycket om hästar och ridsporten men också om 
mina medmänniskor. Jag vill gärna bidra till att skapa god stämning och ett positivt klimat 
såväl i ridhuset som på min arbetsplats. Det hade varit roligt att vara med i LRFs styrelse för 
att få en chans att representera oss som inte har våra hästar på Stockby men ändå är aktiva 
medlemmar i föreningen. 
 
Presentation av Margita Jensen  
Jag är 66 år, snart pensionär, håller på att stänga mitt företag där jag har jobbat med bokslut, 
deklarationer, årsredovisningar mm. Jag tror att jag har varit medlem i LRF sedan 1986 och 
var även med i styrelsen på 80-talet innan jag fick barn, jag har också varit revisor och 
revisors-suppleant i LRF. 
Jag har ridit större delen av mitt liv och har egen häst på Elfvik. Jag tycker om att träna 
dressyr. 
 
 


