
Valberednings förslag till sammansättning av 

styrelse för Norrbottens travsällskap 2020: 
 

Förslag till arvode till styrelsen: 

Ett prisbasbelopp / år till ordförande (47 300 kronor) 

Ett halvt prisbasbelopp/år till vice ordförande (23 650 kronor) 

Ledamöter: 500 kronor / möte 

 

Sittande (Kvarstår 1 år) 

Lars Olofsson (Ordförande) 

Tomas Patomella  

Rikard Mattsson 

Benny Westerlund 

 

Omval (väljs på två år) 

Catarina Granström  

Catharina Granström är ledamot i Bodentravets damklubb sedan många år tillbaka och driver 

resebyrån Företagsresor där hon hjälper många av landets travkuskar och tränare med att få ihop 

sina resor. Började med ridning som ung tös vilket så småningom byttes ut mot travhästar. Har 

aktiva barn inom travsporten och äger travhästar på hobbynivå. 

Therese Edholm  

Terese Edholm, boendes i Boden.  
Arbetar till vardags som Projektledare på ABB inom styrsystem.  
Ordförande i Bodens ridklubb sedan några år tillbaka. Har ett Stort hästintresse och äger en ridhäst.  
 

 

 

Nyval (väljs på två år) 

Tilda Wahlberg  

Tilda Wahlberg är 18 år och femte generationen travsports utövare inom släkten Wennberg. Hon har 

varit aktiv inom ponnytavet och tog körlicens för stor häst när hon var 15 år. Som 12 åring fick hon 

sin första travhäst Mister Burman som i hennes regi tagit 13 segrar. Tilda går tredje året på 

travgymnasiet på Wången och har stort kontaktnät med ungdomar och tränare i hela Sverige men 

även i våra grannländer. Tilda har nyss avslutat sin praktik i Frankrike på Grosbois och tar studenten 



från Wången i juni som diplomerad hästskötare. Tilda följer allt som händer inom travsporten och 

eftersom fokus närmaste två åren ska vara ungdomar och bredd så tror vi Tilda kommer vara  till stor 

hjälp i dessa frågor.  

 

Val av ordförande: 

Lars Olofsson 

 

Val av revisor samt revisorssuppleant: 

Per Thorsson, auktoriserad revisor Revis 

Monika Åström, auktoriserad revisor, Luleå Revision (suppleant) 

 

Valberedningen har bestått av  

Nils Göran Nilsson (sammankallande) 

Lisa Wahlberg  

Elisabeth Englund 

 

 


