
VALBEREDNINGEN INFORMERAR 
 
Inför Årsmötet 12 februari 2023 har vi i valberedningen - Ylva Helgesson, Anita Westerström 
och Linda Åhäll - fått i uppdrag att nominera ett antal nya medlemmar till vår Styrelse, samt 
revisorer. Nedan följer en lista på vilka vi nominerar till styrelsen och som revisorer, en 
hälsning från den som nomineras till ordförande, samt presentation av övriga nominerade till 
styrelsen. 
 
Till Styrelsen nomineras de följande enligt nedanstående schema:  
 
Kenneth Svensson (Ordf.) 
Sofie Rosengren 
Carina Didriksson 
Marie-Louise Revenhäll 
Linda Johansson 
 
 
 

2023 
Ordförande Kenneth Svensson 1 år Nyval 2023  
Ord. 
Ledamot 

Hans Kröpl 1 år kvar Omval 2024  

Ord. 
Ledamot 

Sofie Rosengren 2 år Nyval 2023 Ersätter Tommy Landin 

Ord. 
Ledamot  

Kerstin Berggren 2 år Omval 2023  

Ord. 
Ledamot 

Marie-Louise Nilsson 1 år kvar Omval 2024  

Ord. 
Ledamot 

Carina Didriksson 2 år Nyval 2023 Ersätter Linda 
Johansson 

Suppleant  Gunilla Martinsson 2 år  Omval 2023  
Suppleant Marie-Louise 

Revenhäll 
Fyllnadsval 
1 år 

Nyval 2023 Ersätter Ida Andersson 

Suppleant Linda Johansson 2 år Nyval 2023  
 
 
Som revisorer nomineras:  
Ordinarie: Madeleine Hertinge 
Suppleant: Helene Segermalm 
 
 
En hälsning från Kenneth Svensson, nominerad ordförande 
 

Född i Borås i mitten på förra århundradet och sedermera bosatt i bl a Fristad, 
Grimsås och Tranemo. Därefter Fristad igen. En högst traditionell Svensson med 
andra ord. Villa, bil och vovve! Arbetat med datorer sedan 1963 och varit verksam 



som dataoperatör, programmerare, datachef, personalchef och ekonomichef i lite 
olika företag. Tillbringat många år med veteranbilar och sportbilar, dvs många 
hästkrafter. 

I mitten på 2010 dök kärleken upp i Falkenberg och det var Anita som sköt Amors 
pilar. Det har nu gått 13 år sedan jag stog på stallplan på FORF för första gången 
och inte vågade gå in i stallet. Bytet från många hästkrafter till endast 1, är det 
bästa jag gjort i livet. 

Med åren har hästintresset glidit över från hoppning och fälttävlan till dressyr. Från 
ideellt arbete, som funktionär vid tävlingar, har mitt engagemang utökats med 
uppdrag i styrelsen. Ett år som vice kassör och 2 år som ordförande. Har också 
hjälpt till med diverse uppgifter, som t ex sponsring mm. 

När frågan kom, om jag ville bli föreningens ordförande 2023, behövde jag tänka 
både en och två gånger. Med stöttning, både hemma och på FORF, har jag beslutat 
att kandidera till posten som ledare för en fin förening. 

Hoppas att vi kommer att ses på stallplanen! 

Kenneth 

 
 
Presentationer av övriga nominerade styrelsemedlemmar 
 
SOFIE ROSENGREN är 27 år och bor med sambo och två katter i Bergagård. I tonåren hade 
hon egen ponny med sin mamma, men efter mammans bortgång blev det ett längre uppehåll 
från det gemensamma intresset: hästar. Genom en släkting fick hon så småningom kontakt 
med hästar igen och nu rider Sofie på ridskolan på torsdagskvällar. Sofie har tidigare 
arbetserfarenhet i förbättringsarbete (LEAN) och jobbar numera som städare på Peterson & 
Hansson.  
 
CARINA DIDRIKSSON är ursprungligen från Värmland och flyttade, efter många år i Göteborg, 
till Falkenberg 2018. (Hon hade fixat plats på ridskolan redan före flytten!) Numera rider hon 
på torsdagskvällar, men är också oftast med på husmorsridningen eller drop-in lektionerna, 
och givetvis ridlägren. På somrarna driver Carina ett Bed & Breakfast på sin gård Brogård vid 
natursköna Suseån. På vintrarna jobbar hon med barn och unga i Halmstad. Carina har suttit 
i styrelsen i rollen som suppleant sedan 2021 och var tidigare med i valberedningen. 
 
MARIE-LOUISE REVENHÄLL började rida på FORF, på fina Titti, för 27 år sedan. Har sedan dess 
både ridit på ridskola, haft egen häst och dessutom fått fyra föl. Tillsammans med dottern 
Felicia har hon nu fina skäcken Alfons i D-stallet. Marie-Louise arbetar som 
ambulanssjukvårdare. 
 
LINDA JOHANSSON bor med familjen på Lövåsen, en hästgård på Bobergs udde där det finns 
hyresgäster både i stallet och i ett av husen. Hon har haft egen häst sen barndomen och med 
det sen länge varit medlem i FORF. Under de senaste fyra åren har Linda dessutom suttit med 
som ordinarie ledamot i FORF:s styrelse. Linda arbetar på Shell Arvidstorp.  


