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Presentation av personer som är nominerade till förbundsstyrelsen 

Styrelseordförande 

Kristina Diné, 61 år och har haft uppdraget som tillförordnad ordförande i SPF sedan 

förra årets förbundsmöte. Jag är utbildad civilekonom och har bland annat jobbat 

som finanschef och med lång erfarenhet på ledande befattningar. Jobbar sedan 1999 

som managementkonsult med strategi och organisationsutveckling som bas, både i 

Sverige och internationellt. Har tidigare varit engagerad inom golfen som 

styrelseledamot och juniorkommitté-ordförande samt har också varit med och startat 

Friskis & Svettis i Älmhult och Bryssel. 

Mitt bidrag till styrelsen är en sammanhållande funktion och med fokus på 

styrdokument, internationella relationer, ordförandemöten, ekonomi och som ett 

strategiskt bollplank till Förbundschefen. Jag håller också kontakten med RF genom 

ordförandemöten, juridiska frågor och verksamhetsutveckling.  

Jag vurmar speciellt för barn- och ungdomsutveckling och vill gärna se ett fortsatt 

fokus på föreningsverksamhet med både bredd och spets där vår tränarutbildning är 

en viktig komponent för att skapa framtidens svenska världsstjärnor inom padeln.  

Min egen padel är på c-nivå där jag har mycket kvar att jobba på men det är 

fantastiskt roligt och en kul sport som verkligen är för alla genom hela livet.  

 

Ledamöter 

Anette Bengtsson, 55 år, Bor i Skummeslövsstrand (Laholms kommun), arbetat 

inom bankvärlden (två olika banker) hela mitt yrkesverksamma liv. I Nordea sedan 

2001. Drygt 20 år har/haft olika ledarroller inom Nordea, både på lokal nivå men även 

på nationell nivå. En av ”drivers” inom Nordea för Nordea Open. Gift med Lars-

Göran, två utflugna barn.  

Hoppas kunna bidra i styrelsen med input för att ytterligare stärka padeln som sport i 

Sverige. Jag har inget befintligt nätverk inom padeln (mer än spelar själv), hoppas 

dock att med min profil kunna bidra med perspektiv utan nätverkskopplingar. 

Mycket positiv till att ni vill ha padeln mer in som en sport till alla ungdomar/barn. 

Jag spelar padel, numera cirka 1 gång i veckan, tidigare spelade jag ett par ggr i 

veckan, (dragit ner pga bruten handled i maj 2022). Har spelat padel sedan 6 år 

tillbaka. 
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Birgitta Bengtson, är 57 år och bor i Falsterbo, Skåne. Min yrkesmässiga bakgrund 

är inom marknadsföring/projektledning och jag har arbetat med allt från 

marknadsföring av bilar till min senaste anställning som marknadsansvarig på ett 

börsnoterat fastighetsbolag i Malmö. Jag är även förbundskapten för 

Sveriges damveteranlandslag i padel, ett uppdrag som är väldigt roligt och 

utvecklande. 

Med en lång bakgrund inom svensk idrottsrörelse har jag genom åren varit 

föreningsaktiv inom både golf, tennis och handboll, och sitter även med i styrelsen för 

Näset Padel Club i Vellinge. Genom mitt engagemang i både klubbverksamhet och 

valberedningsarbete, har jag värdefulla erfarenheter att ta med mig i styrelsen. 

Det finns mycket jag skulle vilja bidra med men bland annat har jag en strävan att 

gemensamt utveckla en stark styrelse, som ska arbeta strategiskt för att stärka 

svensk padel.  

Jag skulle vilja säga att jag är intresserad av padel i allmänhet, men i synnerhet är 

det viktigt att alla åldrar ska ges möjlighet att spela padel. I min roll som 

förbundskapten för Sveriges damveteraner ser jag glädjen hos oss +40 och uppåt 

som får fortsätta utmana oss själva och göra det vi älskar mest. Svensk padels 

utveckling ska dock börja i andra änden - och den kanske viktigaste frågan är att 

sträva efter att ge våra barn och ungdomar möjlighet att träna, tävla, ha kul och 

utvecklas. Genom detta skapar vi den breda bas padeln behöver för att kunna växa 

sunt och på riktigt bli en sport för alla genom hela livet. Det hade även varit 

spännande att nå nya målgrupper genom aktiviteter på regional nivå. 

Med en gedigen idrottsbakgrund har jag sedan unga år aktivt spelat allt från tennis, 

fotboll, badminton, basket, golf och cricket ...tills jag 2014 upptäckte padel! Vilken 

fantastisk idrott och jag har tränat och spelat aktivt sedan dess, och tävlar så ofta det 

går 

 

Magnus Rundgren 

Jag är 54 år och bor i Halmstad med fru och dotter. Jobbar som VD i AB 

Svensk Reklamfinans samt sitter i ett par styrelser. Läst ekonomi, försäljning och 

marknadsföring under min studietid och har hela livet varit engagerad inom idrott 

både aktivt samt som ledamot i föreningarnas kommittéer samt varit tränare. 

Jobbade även många år på Travförbundet inom ett antal olika områden. 
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Jag hoppas min profil och mina tidigare uppdrag ska komma väl till pass för 

förbundet och jag är bred i mitt tänkande så att exakt pekat ut något specifikt känns 

svårt. Jag är dock väldigt glad att från sidan sett de enorma framsteg som förbundet 

och padeln gjort på väldigt kort tid så det känns oerhört inspirerande att vara med i 

den fortsatta utvecklingen. 

Jag drivs mycket av tävlingar och dess utveckling därför är juniorsidan någon som vi 

måste fortsätta utveckla. Vi har inom travsporten jobbat med ett antal ben men alltid 

fokuserat på "ingen topp utan bredd" och där tror jag det finns en hel del att ta tag i. 

Så i korthet är junior och Elit två tunga frågor men jag jobbar även en hel del med 

sponsring och har ett brett kontaktnät som jag tror vi kan dra nytta av inom förbundet. 

Sen är jag givetvis öppen och lyhörd för de sysslor som vi tillsammans tycker är prio 

och viktigast att jobba med framåt. 

Jag är själv en aktiv spelare som spelar 3-4 ggr i veckan och har varit medlem i 

Halmstad PadelClub sen föreningen bildades.  


