HFRK

Valberedningen 2018-02-06

Valberedningensförslag till val av styrelse och revisorer, verksamhetsåret 2018
Valberedningen har härmed nöjet att presentera följande kandidater:
Anders Fors

ledamot

klar, 1 år kvar

Katrin Bornebusch

ledamot

klar, 1 år kvar

Bo Hedin

ledamot

klar, 1 år kvar

Malin Frisk

ledamot

föreslås till omval för 2 år

Ingrid Ekdahl

ledamot

föreslås till omval för 2 år

Jaana Alvesparr

suppleant

föreslås till omval för 1 år

Michael Karlsson

ordförande

föreslås till nyval för 1 år

Marie Vinkler

ledamot

föreslås till nyval för 2 år

Lena Hyllander

ledamot

föreslås till nyval för 2 år

Annika Wåhlin

suppleant

föreslås till nyval för 1 år

Daniel Holmberg

revisor

föreslås till omval för 1 år

Eva Lindborg

revisor

föreslås till omval för 1 år

Helene Nerlinger

rev.suppl.

föreslås till omval för 1 år

Medlemmar i HFRKuppmanas av Valberedningen att senast tisdagen den 14 februari 2018 inkomma med
egna förslag till personer samt eventuellt motförslag till Valberedningens förslag.

Rolf Friberg är Valberedningens kontaktperson och nås via
mejlrolffriberg@icloud.comalternativt via telefon 0708-33 93 33.
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Presentation av våra kandidater till styrelsen 2018
Anders Fors
Jag har ett hästintresse som baserats på tre döttrar, som har sett till att vi har haft häst i tio år nu.
Engagemanget i föreningen fokuserar på att utveckla barn och ungas möjligheter till ridsport, som är trygg
och kul!
Katrin Bornebusch
Mitt namn är Katrin Bornebusch och är kassör och ledamot i styrelsen. Jag sitter även med i
trygghetsgruppen. Jag började rida hos Åsa på ridskolan för ca 6 år sedan och har även tillsammans med
min dotter en egen häst i medlemstallet. Jag vill fortsätta engagera mig i klubben och då framförallt med
våra fina värdegrunder. Att jobba vidare med värdegrunderna, genom att förankra och utveckla dessa, är
viktigt för mig.Alla medlemmar ska känna sig välkomna och känna att alla är lika viktiga oavsett vilken
nivå man är på.
Bo Hedin
Är ansvarig för att utveckla och förtäta HFRKs ridanläggning. Tillsammans med arkitekten Jan Erik Forell
har Bo tagit fram flera konkreta förslag som nu drivs gentemot politiker och tjänstemän i kommunen.
Malin Frisk
Jag är Malin Frisk och är sekreterare i HFRK. Jag har ridit hos Åsa på ridskolan sedan 1980 med ett
uppehåll på ca 30 år. Samvaron med hästar ger mig den avkopplande fritid jag behöver samtidigt ger det
mig bra motion. Jag kan inte nog lovorda min ridskola. Jag arbetar som operations sjuksköterska och
driver tillsammans med min man en privat klinik här i Helsingborg. När jag inte rider eller opererar så
spelar jag saxofon eller umgås med mina barn.
Jag vill att våra klubb, HFRK, ska vara ett ställe där man kan känna sig trygg och där gemenskapen är
stor. En dröm är att vi ska kunna utöka med kanske ytterligare ett ridsportens hus där vi har lokaler för
fritidsverksamhet i större skala än idag. Jag önskar, att som del av styrelsen, kunna ta bra och rätt beslut
som gagnar de flesta av våra medlemmar.
Ingrid Ekdahl
Mitt hästintresse började tidigt. Vid 6 års ålder red jag regelbundet en gång i veckan på ridhuset på
Ringstorp. När jag var 15 år fick jag min första häst. Jag har intresserat mig för djursjukvård och jobbat på
djursjukhuset vid olika tillfällen och senast som bioteknisk analytiker på laboratoriet. Jag föder upp
dressyrhästar och tävlar dressyr.
Jag vill nu hjälpa till att utveckla HFRK till en trygg och engagerande ridklubb.
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Michael Karlsson
Jag har arbetat som partner på nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå Mannheimer Swartling under
större delen av mitt liv. Jag har parallellt med mitt yrkesverksamma liv, ägnat mig åt ideell verksamhet
såsom bland annat styrelseuppdrag i Advokater utan gränser, Amnesty Business Group, CSR Sweden,
Malmö FF fotbollsförening, Vasatorps Golfklubb samt SOS Barnbyar. I SOS Barnbyar har jag varit verksam
sedan 2003 och jag blev ordförande 2008. Jag arbetar även i dess internationella styrelse i Innsbruck. Sedan
jag tog beslutet att sluta på Mannheimer Swartling, ägnar jag min tid åt ideell verksamhet samt som
entreprenör och styrelsearbete i 5-6 bolag. Jag är gift med Jenny och har 4 barn, varav den yngsta Fredrika
är en hängiven dressyrryttare på hästen Anton, som vi har i medlems stallet. Jag har återupptagit ridning
lite försiktigt efter 40 års uppehåll. Jag vill vara med och utveckla HFRK både såvitt avser dess barn och
ungdomsverksamhet samt anläggningen i dess helhet. Det finns en stor potential i HFRK och Ridsportens
hus.
Jaana Alvesparr
Jag heter Jaana Alvesparr, 50 år, gift och mamma till 4 vuxna barn. Bor på gård i Torna Hällestad där jag
och min man driver ridskola med 180 ridande i veckan samt är galopptränare och har totalt 36 hästar på
gården. Inom ridsporten är jag Internationell och nationell Domare i hoppning, banbyggare och
överdomare i Dressyr, hoppning och fälttävlan. Internationell Chiefsteward i Hoppning, fälttävlan, dressyr
och Paradressyr. Förutom hästar så arbetar jag med ungdomar där man inte lyckats bryta deras negativa
beteenden. Mina intressen är min familj, musik, utlandsresor och dart. Jag är glad att få vara verksam i
HFRK och vara en i teamet kring tävling för alla på lika villkor.
Marie Vinkler
Marie Vinkler heter jag, är 45 år gammal och bor på en liten hästgård i Stenestad med mina 2 döttrar.
Vi har för närvarande 2 storhästar och 2 ponnyer. Tjejerna tävlar hoppning.
Jag har nästa i hela mitt liv på ett eller annat sätt sysslat med hästar.
Rider mest dressyr numera även om målet är att komma igång med hoppningen igen.
Arbetar som projektledare, projekt just nu är ombyggnaden av sjukhuset i Helsingborg.
Har tidigare varit med i styrelsen i bl a Rydebäcks RF. Bra på att samarbeta, skapa struktur, bygga
relationer och lösa problem.
Lena Hyllander
Jag har ridit på olika ridskolor sedan jag var 9 år. Under delar av min uppväxt, mer eller mindre bodde jag
i ett privatstall som skötare och medryttare. Jag minns min häpnad över HFRKs fantastiska anläggning
första gången jag kom hit 1998. Som ledamot i styrelsen vill jag arbeta med att arbeta för att vår
anläggning, i ramen för en god ekonomi, hålls i gott skick och utvecklas till att möta de skiftande behov
som finns inom klubben. Till vardags arbetar jag som skribent och testare i IT-branschen.
Annika Wåhlin
Jag är en glad och positiv kvinna som arbetar som ambulanssjuksköterska i Höganäs. Barnen är utflugna
och jag bor i Ödåkra med make och katt.
Jag är intresserad av hästar och ridning, började rida som 10-åring och har sedan tagit upp det igen i vuxen
ålder, träning och sjunger i ett soulband. Jag är ingen tävlingsmänniska i mig själv, men vet att HFRK
jobbar mycket med tävlingar i alla nivåer och det är beundransvärt. Jag har inte mycket erfarenhet av
styrelsearbete men om jag väljs in hoppas jag kunna tillföra något gott.

3

