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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE, SEKTIONER 

SAMT REVISORER INFÖR STÄMMAN 2021 

 

En enig valberedning har beslutat att föreslå förbundsstämman 2021 följande nyval:  

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN  

 

 

Ledamot   

 

 
Per Bergström 

 
Per är styrelsemedlem i egna den föreningen samt styrelsemedlem och ekonomiansvarig i Skånes 

Ridsportförbund. När han inte engagerar sig i styrelsen rider han gärna jakt och är dessutom 

tävlingsledare för både nationell och internationell fälttävlan. Per har erfarenhet från facklig 

verksamhet på lokal nivå inom SACO Naturvetarförbundet och har arbetat med införande av 

informationssystem för militär vädertjänst o underrättelsetjänst. Per drivs av att möjliggöra 

idrottande under hela livet och det som då krävs av vår verksamhet för att locka de deltagare som 

inte tävlar eller efter tidigare haft en tävlingskarriär Med Pers bakgrund och erfarenheter inom 

ridsporten samt hans driv för idrott hela livet tror valberedningen i att han kan göra stora insatser 

inom Svenska Ridsportförbundets Förbundsstyrelse.  
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Ledamot    

 

 
Göran Dalin, Uppsala 

Göran är veterinär och tillhör den första stora ridskolegenerationen. Han har varit aktiv på fler 

nivåer inom SvRF och har bland annat utbildat tävlingsveterinärer och leder nu arbetet i 

Säkerhetsutskottet. Fokus för Göran har alltid varit på hästen och Göran är stolt över att ha varit 

med och byggt upp hippologutbildningen. Med Görans kunskap och erfarenheter inom ridsporten 

samt med yrkeskompetens som veterinär och inom SLU tror valberedningen att han kan göra stora 

insatser genom att på ett naturligt sätt föra in hästvälfärd inom Svenska Ridsportförbundets 

Förbundsstyrelse.  

 

Ledamot   

 

 
Charlotte Palmstierna, Flyinge 

 
Charlotte arbetar som rådgivare i barnrättsfrågor vid sidan av sitt avhandlingsarbete om 

barnkonventionen som lag vid Lunds universitet. Charlotte har tidigare erfarenhet av 

styrelseuppdrag i Svenska Mångkampsförbundet samt är idag aktiv i styrelsen för Flyinge 

Ryttarförening. 

Med hennes tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag inom idrotten samt yrkesmässiga kunskaper med 

ett strategiskt långsiktigt arbete för att genomföra barnkonventionen på statlig, regional och 

kommunal nivå, tror valberedningen att Charlotte bland annat kommer att kunna göra stora insatser 

för barnrättsperspektivet och värdegrundsfrågor inom Svenska Ridsportförbundets 

Förbundsstyrelse.  
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Ledamot                      

 

 
Camilla Sjölund Lundevall, Stockholm 

Camilla är utbildad jurist och jobbar som verksamhetschef vid Stockholm Universitets Studentkår 

och har tidigare arbetat som organisationskonsult och kanslichef på LRF. Camilla har haft ett flertal 

styrelseuppdrag, bl a i Vuxenskolan och LRF konsult senast som ledamot i Ridskole- och 

utbildningssektionen. Med Camillas bakgrund, kunskap och erfarenheter inom ridsporten samt med 

yrkeskompetens inom juridik, ledarskap och kommunikation tror valberedningen att hon kan göra 

stora insatser inom Svenska Ridsportförbundets Förbundsstyrelse.  

 

Ledamot    

  

Torbjörn Wahlborg, Skövde 

Torbjörn är civilingenjören som har hästar som sin passion och brinner för ridsporten som är hans 

stora hobby. Till vardags jobbar Torbjörn i koncernledningen på Vattenfall som elproduktionschef 

och har lång erfarenhet från styrelsearbete. 

Med Torbjörnss bakgrund, kunskap om bland annat lobbying-arbete på hög politisk nivå samt hans 

engagemang i mångfaldsfrågor på styrelsenivå tror valberedningen att han kan göra stora insatser 

inom Förbundsstyrelsen. 
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TÄVLINGSSEKTIONEN   

 

Ordförande     

 

 
Annika Skoglund, Karlstad 
 

Annika Skoglund jobbar till vardags som butikschef på Hööks Hästsport i Karlstad. Hon är idag 

överdomare i hoppning och dressyr samt B-banbyggare i hoppning. Annika har i över åtta år haft 

förtroendet att få jobba som förtroendevald i förbundets tävlingssektion och ser nu fram emot att 

axla ordförandeposten.  

 

 

Ledamot    

 

 
Magdalena Regårdh, Löberöd. 
 

Magdalena är uppväxt med hästar och tävling och har bland annat arbetat med hopphästar både i 

Sverige och utomlands. I och med att Magdalena är både aktiv tävlingsryttare och banbyggare så 

tror valberedningen att hon med sin bakgrund och kunskap kan bidra till den utveckling av 

tävlingarna i Sverige som ryttarna och sporten kräver.  
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Ledamot      

 

 
 

Lotta Sjöberg, Högbo 
 

Idag jobbar Lotta som verksamhetschef på Högbo RK som är en förening med både pararidning och 

som arrangerar ett flertal nationella hopptävlingar årligen. 

Både det faktum att  Lotta själv har ridit på elitnivå och representerat Sverige i EM och OS samt 

brinner för att göra ridsporten möjlig för alla tror valberedningen gör att hon kommer göra stora 

insatser inom tävlingssektionen.   
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RIDSKOLE- OCH UTBILDNINGSSEKTIONEN  

 

Ordförande     

  
 

Maria Eriksson, Ekeby 
Maria Eriksson är Ridlärare Level III och har tävlat till och med msv A  hoppning och svår dressyr. 

Maria har i flera år haft förtroendet att få jobba som förtroendevald i förbundets ridskole- och 

utbildningssektion och ser nu fram emot att axla ordförandeposten. 
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Ledamot    

 

 
 

Michaela Arvidsson Edfeldt, Löddeköpinge 

 
I dagsläget går Michaela sista året på gymnasiet i Lund och vill efter studenten ta ett sabbatsår med 

totalt fokus på hästar. Michaela har en bred erfarenhet av både arbete med unghästar, lite avel samt 

har tidigare arbetat i tävlingsstall. Hon har även varit aktiv inom ung SWB samt varit utbytesstudent 

i England. Vid sidan om ridsporten har Michaela även erfarenhet av Ungdomsfullmäktige i Ystads 

kommun. Michaelas breda erfarenhet och kunskap inom både avel och hennes positiva engagemang 

tror valberedningen att hon kommer göra stora insatser inom Ridskole- och utbildningssektionen.  

 

Ledamot      

 

 
Jonas Johnson, Strömsholm 

Jonas har arbetat inom svensk hästnäring i hela sitt yrkesverksamma liv och är mångårig 

medarbetare och del av den strategiska ledningsgruppen på Ridskolan Strömsholm. Det är även här 

han de senaste åren innehaft rollen som verksamhetschef. Jonas har på olika sätt varit delaktig för 

att ge förutsättningar för alla förekommande utbildningars genomförande på Ridskolan Strömsholm 

och Flyinge. Detta tror valberedningen kommer att möjliggöra för Jonas att bidra med stora insatser 

inom Ridskole- och utbildningssektionen. 
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Ledamot   

 

 
Bertil Sjödin, Malmö 

 

Bertil har lång erfarenhet som styrelseledamot och nu senast som ordförande inom Malmö Civila 

Ryttarförening. Bertil har även erfarenhet som tävlingsledare, samordnare mellan ridsport och 

kommun samt ordförande för Skånes ridsportförbunds valberedning. Bertils erfarenhet av dialog 

och samtal med myndigheter med fokus på ridsporten tror valberedningen medför att Bertil kommer 

göra stora insatser inom Ridskole- och utbildningssektionen. 

 

 


