
 

 

 

Valberedningens förslag på suppleanter 

för ledamöter på Förvaltningsmötet 2021 
20201127 
 

 

Valberedningen föreslår Scouternas stämma besluta 

 
att som suppleanter på Scouternas förvaltningsmöte 2021 välja listade fem, i 

nummerordning, som suppleanter, samtliga för nyval (tidigare valda och deltagare 
som ledamöter) 
 

  

Valberedningens tilläggsförslag på suppleanter för ledamöter på 

Scouternas förvaltningsmöte 

  
Nedan finns en komplettering som ger underlag för beslut. 
 

 

1 - Mikael Jedenby - Nyval 
Mikael har varit med som ledamot 2019 men är ny som suppleant. Mikael har erfarenhet från flera 
olika scoutkårer. Idag är han Spårarledare och scoutkårens Högsbotorps redaktör. Mikael jobbar som 
administratör på ett närsjukhus. 

● Född: 1979 
● Kår: Högsbotorp scoutkår 
● Samverkansorganisation: Scouterna 
● Bostadsort: Göteborg 

 

2 - Anna Lundqvist - Nyval 
Anna har varit med som ledamot 2019 men är ny som suppleant. Anna har varit ledamot i DS i 
Göteborgs Scoutdistrikt. Hon är aktiv utbildare både på kåren och regionalt. På dagtid jobbar Anna i 
Göteborgs kommun som enhetschef i en stadsdelsförvaltning. Anna både kan och förstår 
förvaltningslära. 

● Född: 1975 
● Kår: Kärna scoutkår 
● Samverkansorganisation: Scouterna 
● Bostadsort: Kärna 

 

  



3 - Kristian Nyqvist - Nyval 
Kristian har varit med som ledamot både 2017 och 2019 men är ny som suppleant. Kristian är kassör 
I Örnsbergs scoutkår och sköter en hel del av administrationen, bl.a. IT och medlemsregistrering. 

● Född: 1982 
● Kår: Örnsberg scoutkår 
● Samverkansorganisation: Scouterna 
● Bostadsort: Stockholm 

 

4 - Anton Westerlund - Nyval 
Anton har varit med som ledamot 2017 men är ny som suppleant. Anton är kassör sedan tre år tillbaka 
i Älvsjö scoutkår och gillar utmaningar. Anton jobbar som brandkonsult i avancerade byggprojekt 
som sjukhus och höghus. 

● Född: 1988 
● Kår: Älvsjö scoutkår 
● Samverkansorganisation: Scouterna 
● Bostadsort: Hägersten 

 

5 - Patrick Wernram - Nyval 
Patrick har varit med som ledamot 2017 men är ny som suppleant. Han började i Måntorps scoutkår 
som sjuåring är ledare för ett Äventyrargäng och sedan 11 år vice KO. Han jobbar med eventteknik 
och har också personal ansvar.  

● Född: 1994 
● Kår: Månstorps scoutkår 
● Samverkansorganisation: Scouterna 
● Bostadsort: Malmö 

 


