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Styrelse 

Ordförande  Linnea Ornstein (Väst) 20/21 

Ledamöter  Angelica Lauth (Nord) 20/22 
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Catarina Reeves (Nord) 20/21 
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 Charlotte Avebäck (Öst) 20/21 
Emma Kjellman (Syd) 20/22 
Vakant   20/21 

Övriga uppdrag 

Revisor  Anna Manberger 
Personlig ersättare Ann-Marie Björkmarker 
Revisor  Elisabeth Gustavsson 
Personlig ersättare Madelene Jansson 

Mötesordförande Magnus Archenholtz 
Mötessekreterare Sara Linder 

 

Presentation av styrelsekandidaterna 
Ordförande:  
Linnea Ornstein (medlem i Väst) bor i Stockholm och föder upp 
ponnyer under stuterinamnet Granbacka. Hon har varit engagerad i SSS 
i 20+ år, och har bl.a. jobbat med hingstkatalogen och stamboken, 
arrangerat Shetlandsponny-SM, och varit rådgivande till styrelsen i 
olika frågor. Hon har arrangerat utställningar och är verksam som 
exteriördomare. Linnea är jurist inom förvaltningsrätt, med en lång 
bakgrund inom myndighetsutövning, både på domstol och myndighet. 
Hon har bred erfarenhet av att läsa och tillämpa lagar och reglementen, både svensk rätt och 
EU-rätt. Därtill har Linnea lång föreningserfarenhet, inom häst- och avelsföreningar, 
ungdomsorganisationer och politik, senast som ordförande i Miljöpartiets lokalförening i 
Stockholm. Hon har en gedigen kunskap om organisatoriska frågor och föreningsteknik och 
har ett brett kontaktnät. 



Ledamöter: 
Angelica Lauth (medlem i Nord) bor i Karlstad där hennes ponnyer föds 
upp med stuterinamnet Lundstorp. Hon har också en verksamhet där hon 
utbildar shetlandsvalacker och säljer till hem där de kommer till 
användning. Angelica har suttit i SSS styrelse under åren 2015-2019 och 
har då bl.a. arbetat med utställningskommittén, reglementen och 
arrangerat avelsvärderingen. Det innebär att hon bidrar med kontinuitet 
till styrelsearbetet och har kunskaper om hur den tidigare styrelsen har 
prioriterat och beslutat. Angelica är ordförande i Shetland Nord och har ett brett kontaktnät 
och stor erfarenhet av att arrangera utställningar, bruks och andra arrangemang. Hon är 
mycket driven och har förmågan att få saker gjorda. Till vardags jobbar Angelica med egen 
firma inom bygg och miljö, där hon utgör en länk mellan näringsliv och tillsynsmyndigheter. 

Kjell Orrmyr (medlem i Väst) bor utanför Stenungsund där han har 
Blossbos stuteri. Kjell är ordförande i Shetland Väst och har en bakgrund 
som föreningsengagerad och ledare på flera olika håll. Han har en 
gedigen kunskap i föreningsarbete och kommer kunna bidra med ett 
utifrån-perspektiv på våra strukturer. Han uppfattas i Väst som mycket 
rättvis, rak och kunnig och han tar alltid reda på fakta innan han bildar sig 
en uppfattning. Kjell arbetar som projektledare på Volvo personvagnar 
och har lång erfarenhet av ledarskap och organisation, något som kommer vara mycket 
användbart i SSS styrelse. 

Sanna Soleskog (medlem i Sydost) bor i Tranås och föder upp ponnyer 
under stuterinamnet Sunforest. Sanna är husdjursagronom med breda 
kunskaper inom lantbruk, genetik, avel och många andra frågor som är 
relevanta för SSS styrelsearbete och är således en stor tillgång för 
styrelsen. Hon har bland annat föreläst både hos SSS och andra 
avelsorganisationer om inavel och genetik. Eftersom Sanna sedan flertalet 
år sitter i styrelsen för Svenska hästavelsförbundet (SH), där SSS är 
medlem, är Sanna en viktig länk till SH och våra samarbetsorganisationer. 

Linnéa Dahlberg (medlem i Nord) bor i Brottby och föder upp ponnyer 
under namnet Nybyn. Linnea sitter i styrelsen i Shetland Nord sedan flera 
år tillbaka och har också ett engagemang inom Johannesbergskuskarna. 
Hon tävlar i körning och har viktiga kunskaper inom både arrangörsskap 
och bruks. Linnea har en bakgrund inom studentrörelsen där hon bland 
annat jobbat med sponsring, inkludering, arrangemang och att få 
organisationer synliga på ett positivt sätt. Linnea är en mycket driven person som också alltid 
bidrar med positivitet och stort engagemang. I sin yrkesbana är hon veterinär och har därmed 
ovärderlig kunskap i många frågor som är relevanta för SSS styrelse. 

Hanna Dahlström (medlem i Nord), bor på en nybyggd gård i Rimbo, 
norr om Stockholm där hon bedriver avel på Kilskogens stuteri. Till 
vardags arbetar Hanna inom Polismyndigheten och hennes fritid ägnas 
hennes shetlandsponnyer och sin vita herdehund Stella som även hon är en 
egen uppfödning. Hanna har haft shetlandsponnyer i 30 år, det började 
med valacken Emil som var hennes bästa vän och rid/körponny i många år. Intresset övergick 
sedan till utställning och avel de första shetlandsponnyfölen föddes 2003. Hanna har arbetat i 
styrelsen i sin lokala ponnyavelsförening under många år och även i SSS styrelse i en 
treårsperiod för ca 10 år sedan.  



Catarina Reeves (medlem i Nord) bor i Väddö där hon har ponnyer 
för sitt nöjes skull utan att bedriva någon avel i dagsläget. Även om 
hon är intresserad av avel så är det framför allt körning, utställning och 
annat som de används till, sedan hon köpte sin första shetlandsponny 
för 14 år sedan. Catarina har varit föreningsmänniska i hela sitt liv, 
som startade med styrelseuppdrag i ridklubb för många år sedan. Hon 
är engagerad i Roslagens Ponnyavelsförening, men även i Shetland 
Nords styrelse. Hon har mycket erfarenhet av att arbeta med ledarskap, 
kommunikation och gruppdynamik och har en bred erfarenhet från arbetslivet med olika 
sorters arbeten. Hennes utbildning är till jurist. 
 
Anna Lundin (medlem i Sydost) bor i Nybro och hennes stuterinamn 
är Hippoteket. Anna är ordförande i Sydost sedan 2014 där hon bl.a. 
har hand om sociala medier och hemsida, utställningar, kataloger och 
mycket annat. Därtill har hon varit engagerad i Kalmar Ponnytravare, 
olika ridklubbar och andra föreningar under många år. Anna är en riktig 
idéspruta men är också duktig på digitalisering och hemsidor och har 
dessutom kunskaper från ponnytravet. Anna går en utbildning till apotekstekniker och har 
tidigare drivit eget företag som bl.a. hovslagare. 

Petra Jakobsson (medlem i Väst) bor i Stora Höga och föder upp 
ponnyer under stuterinamnet Getskär. Petra har suttit i SSS styrelse 
2016-2019 och har arbetat med bl.a. höjningar av avelsvärden, 
Riksutställningen samt att koordinera SSS marknadsföring av 
shetlandsponnyn på Stockholm Horse Show och Eurohorse. I Väst är 
Petra kassör och utställningsansvarig. Hon har en bakgrund som ledare 
för barn och ungdomar inom bl.a. Blå stjärnan och Friluftsfrämjandet. 
Petra jobbar som truckförare och är även familjehemsförälder. Petra är en riktig doer och 
arbetsmyra som får saker gjorda. 

Charlotte Avebäck (medlem i Öst) bor i Johanneshov och har 
Furunäs stuteri. Charlotte har shetlandsponnyer i blodet och hennes 
pappa var med och grundade SSS för drygt 50 år sedan när Charlotte 
var barn. Hon har alltså varit med i shetlandssammanhang längre än 
många andra och har sett många av de svängningar som varit under 
åren men ändå haft förmågan att hålla sig neutral. Charlotte arbetar 
som chef på Telia Carrier och har både ledarskapsförmåga, är bra på 
kundrelationer och är van vid att arbeta internationellt med olika samarbetspartners.  

Emma Kjellman (medlem i Syd) bor i Teckomatorp där hennes familj 
har Sandbacka stuteri. Emma är en mycket flitigt anlitad och duktig 
visare av häst, så pass duktig att hon vunnit Svenska 
hästavelsförbundets riksfinal i Young Handler Award på Stockholm 
Horse Show inte mindre än tre år. Emma har läst djursjukvård med 
inriktning mot häst, arbetar idag som vårdbiträde och har planer på att 
läsa till veterinär. Emma är bl.a. vice ordförande i SH:s ungdomsråd 
och har med sig både kontakter och ett ungdomsperspektiv som skulle 
vara ovärderligt i SSS styrelse för att fånga upp våra yngre medlemmar och framtida 
uppfödare. 

 



Presentation av revisorskandidaterna 

Anna Manberger, 49-årig sexbarnsmor som haft mitt ponnystuteri L.A (står för L= Lars 
(min man) A= Anna) i kanske 15 år, föder upp shetlandsponnyer och gotlandsruss med 
inriktning mot trav. Har godkända shetlandshingsten L.A Master. Egenföretagare inom hotell 
sedan 20 år tillbaka. 

Ann-Mari Björkmarker 62 år, bor på gård utanför Växjö. Har varit aktiv inom ponnytravet i 
över 50 år såväl som aktiv kusk så länge åldersreglerna tillät, därefter tränare och uppfödare. 
Har i många år haft olika funktioner i lokal ponnytravklubb och på riksnivå inom 
huvudorganisationen SPTF. Driver tillsammans med maken stuteri Mo, som föder upp 
shetlandsponnyer, gotlandsruss och varmblodstravare. Har hingststation. 
Sedan slutet av 90-talet medlem i Shetland Syd. Har på senare år varit medlem i Shetland 
Sydost och är suppleant i styrelsen. 

Elisabet Gustavsson 77 år, bor på gård, föder upp Shetland samt russ i liten skala med 
inriktning mot trav. Arbetar med ekonomi som revisor. 
 
Madelene Jansson bor i Tranemo och har Ljungbackens stuteri. Utanför shetlandsvärlden har 
hon över 20 års erfarenhet av ideellt arbete, bl.a. inom Södra Älvsborgs Läns 
Hästavelsförening. Hon har haft olika styrelseroller, både ordförande, kassör och sekreterare, 
och har alltså breda kunskaper av föreningsarbete. Madelene driver eget företag tillsammans 
med sin man där hon bl.a. sköter bokföringen och ekonomin. Hon har alltså goda kunskaper 
inom ekonomi och organisation.  


