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Vill du veta lite mer om nya styrelsen 2023? 
Ordf. 1år: Mona Göstasson 
Är TK-veteran då jag tränat på TK av och till från 1987 (d v s innan TK blev TK…). Var verksam som ledare 
inom gymnastik och aerobic i min ungdom, men är sedan lång tid tillbaka bara vanlig motionär. I det civila 
har jag jobbat som gymnasielärare, rektor och utbildningschef och kan numer även titulera mig mormor. 
Förutom att träna och jobba, umgås med familj och vänner, så gillar jag att ta tillvara på och uppleva allt 
annat som gör livet gott att leva. 
Ledamot 1 år: Carl-Magnus Schöön 
Carl-Magnus ”Calle” Schöön född och uppvuxen i Halmstad. Lever sen många år med hustru Jessica och två 
söner 15 och 12 år, samt en beagle Fleming. Utbildad ekonom mot strategi & management i Lund. Har 
ägnat min yrkestid åt försäljning, entreprenörskap och ledarskap, senaste 12 åren för en tysk koncern. 
Har erfarenhet som försäljningschef för Gerdmans Inredningar i Markaryd, startade sen ett bolag som sålde 
emballage, Davpack AB i Halmstad, för samma koncern.Nu har jag precis gått in i en ny roll som Senior 
Marketing Strategy manager där jag jobbar mot Europa för moderbolaget TAKKT. Jag hoppas kunna bidra 
till TK med affärsmannaskap och ledarskap utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. 
Även om jag syntes på World Class i ungdomen, är det de senaste åren tränar mer regelbundet hemma hos 
oss med kettlebells och en grupp vänner som min urstarka fru håller i. 
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Ledamot 1 år: Britt Esko  
65+ och arbetar som ekonomiansvarig på RF-SISU Halland sedan många år. Jag är även bra på IT-frågor och 
har en del kontakter inom idrottsvärlden där man kan få hjälp och stöd vid behov. 
Jag har två vuxna barn vilket passar bra för att lägga extra tid hos Träningskompaniet styrelse. Vill gärna 
hjälpa till att driva idrottsföreningen vidare i samma familjära anda men även utveckla den tillsammans 
med övriga. 
Ledamot 2 år: Ola Lindh  
Har varit medlem i TK sedan slutet på 90 talet då jag och min fru Frida Lindh (instruktör sedan många år på 
TK) flyttade till Halmstad från Värnamo. Bor i Söndrum tillsammans med våra barn Bruno 11 år och Sally 7 
år. Är utbildad maskiningenjör och är sedan många år tillbaka VD för Randek i Falkenberg. Har erfarenhet 
av styrelsearbete och drivs av att utveckla företag och organisationer. Tycker om att träna och åker mycket 
skidor på vinterhalvåret! 
Ledamot 2 år: Ellinor Törnqvist 
Bor med min man, Pelle, och våra tonåringar Saga & Leonard i Söndrum. Har alltid tyckt om att röra på mig 
och tränat på TK sedan några år tillbaka. Jag arbetar idag som produktchef på ett läkemedelsföretag. Som 
person är jag driven, ser nya möjligheter, tycker om att driva projekt och nå resultat.  
Jag ser fram mot att fortsätta utveckla TK. Starkare tillsammans! 
Ledamot 2 år: Camilla Tovsted 
Jag är en torgen TK supporter. 1996 var jag med och startade upp Halmstad Aerobic Klubb. Vi tog över 
Hälsocenter (fd. World Class av 3 tidigare ägare) tillsammans med Simklubben Laxen som drev Gymmet och 
vi drev Gruppträningen. Tillsammans var vi Träningskompaniet. De första åren var jag ordförande, även när 
vi tog över hela verksamheten från Laxen. TRÄNINGSKOMPANIET drevs nu helt av ett gott gäng Instruktörer 
i Halmstad Aerobic klubb. Jag var instruktör på TK i Aerobic, Step Up, Body Step (vi var första anläggningen i 
Sverige som körde Body Step) CX (Les Mills Core) och Spinning mellan 1990 - 2018. 2018 kände jag att jag 
var färdig som instruktör och fortsatte att träna själv som trogen TK-medlem.  
 Jag jobbar som Byggnadsingenjör på Fredblad Arkitekter, bor i Söndrum med min man och har 2 utflugna 
barn, så det är lite mer tid över till annat nu. Som ni förstår har jag alltid brunnit för TK och önskar fortsätta 
vara med att utveckla och bevara TK´s hjärta och själ tillsammans med alla härliga medarbetare, 
instruktörer och medlemmar.   
Suppleant ett 1år: Maria Brandt 
Bor i Vilshärad, 47 år, gift med Per som också tränar på TK och vi har två Golden Retriver.. Jag har varit 
medlem sen 2015. Jag Jobbar med fastighetsförvaltning, idag som Reservat-och fastighetsförvaltare på 
Länsstyrelsen i Halland, har tidigare varit både inom kommunen och på Försvarsmakten och även då inom 
fastigheter. På fritiden rör jag gärna på mig, spinning och cyklar en del även utomhus både på mtb och ska 
även börja med landsvägscykling. 
Suppleant två 1år: Katarina Axelsson 
Katarina men jag kallas Katta av de flesta. Jag jobbar som platschef/arbetsledare på ett städföretag och 
driver vår avdelning här i Halmstad (samt har en egen liten stylingavdelning där jag utför stylinguppdrag i 
samarbete med ett par mäklare i stan). Älskar att jobba med människor, både med företagets anställda och 
våra kunder. Har inte gått någon ledarskapsutbildning men med sunt förnuft och ett vänligt leende kommer 
man väldigt långt.  
När jag inte jobbar så tränar jag en hel del. Började träna sent i livet och det hjälpte mig igenom en tuff 
period och nu kan jag inte leva utan min träning. Utan TK hade jag utan tvekan inte varit den jag är idag. 
Revisor: Michaela Bruzell  
Michaela har haft denna roll för TK de senaste 10-15 åren. 
 


