
 

 



 

 Förslag på personval för resten av 2020 
 

På vår ordinarie höststämma 2019 skulle vi också ha gjort alla personval kopplat till den 

verksamhetsplan som stämman fastställde för 2020. Inför stämman fanns dock väldigt få 

intresserade av att ta något uppdrag. Valberedningen hade inget komplett förslag och det 

var också givet att den Distriktsstyrelse vi hade, och har haft under en längre tid, var för få. 

Det var dessutom några i DS som på olika sätt hade förmedlat att de ville sluta. 

Under diskussionsforumet på höststämman kunde presidiet tillsammans med den ende 

närvarande från valberedningen plocka fram ett förslag på DS för att undvika att kalla till en 

extra stämma just bara för personvalen. Huvudtanken med det förslaget var att låta de få, 

men väl insatta ledamöterna, jobba vidare med den verksamhetsplan som hade fastställts. 

En ny valberedning skulle agera mer aktivt och bredare för att till våren lägga ett förslag på 

en mer komplett och långsiktigt väl funktionell styrelse. 

Höststämman beslöt i enlighet med förslaget och gjorde omval på de som kunde tänka sig 

en stund till i DS och lämnade övriga uppdrag vakanta. Stämman valde också en 

valberedning att till Vårstämman förbereda de nödvändiga fyllnadsvalen, för resten av 2020 

och in i 2021. 

 

Valberedningen inledde arbetet med att läsa Verksamhetsplanen, lyssna på 

Distriktsstyrelsen samt att återkoppla om läget till samtliga vuxna medlemmar i Göteborgs 

Scoutdistrikt. I slutet av 2019 samt i början av 2020 skickade valberedningen ut ett par 

olika e-brev till vardera 1 500 mottagare. Dessa brev gav en oerhört positiv återkoppling och 

dessutom många nya och bra förslag. 

I den gedigna återkoppling som valberedningen har fått, blev det tidigt givet att vi måste öka 

antalet engagerade i distriktsledningen. Vi måste skapa en styrelse som kan leda och 

fördela utan att behöva genomföra. Vi måste dessutom snabbt få till en förändring i hur 

styrelsen når ut i distriktet, bl.a. genom att engagera fler i varje uppdrag inom vårt 

gemensamma Scoutdistrikt. 

Tyvärr så har sedan höststämman två av de valda, Anna Lundqvist och Malena Hedberg, 

valt att av personliga skäl vilja avsluta sina uppdrag i förtid, där Marlena är kvar tills vi hittar 

en ersättare, innan hösten. Detta har ytterligare ökat kravet på att få fler att engagera sig. 

 

Tack vare många kontakter och en långsiktig målbild har 

vi redan nu fått ett bra förslag på framtida ordföranden i 

Anders Wilson, TOR, (föreslagen som en 2:e vice 

ordförande nu) och Lisa Wackerberg, Göta Lejon, 

(föreslagen som ledamot nu). 

Utöver detta finns dessutom förslag på en komplett 

styrelse samt en valberedning för resten av 2020. 
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Antalet i Distriktsstyrelsen, DS 
Stadgarna kräver en ordförande samt en eller två vice ordförande, alla på ett år. Det skall 

dessutom väljas minst fem ledamöter, varav hälften av de valda skall vara myndiga. DS har 

sedan en längre tid varit knappt fem aktiva varav någon har varit suppleant. Både 

valberedningen och andra har sett det som viktigt att säkerställa ett större antal aktiva. Fokus 

har därför varit på att få fler engagerade och att den nya styrelsen skall definiera behoven, 

både för styrelsen och de arbetsgrupper som behövs för att genomföra verksamhetsplanen. 

Valberedningen har via de många e-breven fått många förslag, nya tankar och goda idéer om 

hur ledningsrollerna kan se ut och bör besättas. Det viktigaste är att få fler nu och jobba vidare 

med en planerande rekrytering. Det innebär en kanske något för stor styrelse nu men därmed 

också fler som kan hjälpa till att skapa en funktionell och tydlig distriktsorganisation. 

Med tanke på den virussituation vi alla befinner oss i är det för närvarande färre aktiviteter 

att genomföra inom distriktet. Detta kan ge styrelsen lite arbetsro för att internt jobba fram 

tydligare strukturer för ett framtida och starkare Göteborgs Scoutdistrikt. Virusbekymret ökar 

dock kravet på att försiktigt hantera alla ekonomiska konsekvenser då vi förmodligen inte når 

våra budgeterade intäkter för 2020. 

Det är alltså ett viktigt kriterium att vi i förslaget till styrelse säkerställer en bred kunskap både 

inom ekonomi, budget och personalledning. Alla behöver inte kunna allt men förmågan att 

följa med och bidraga i beslutsprocessen är en viktig kunskap för ett bra lagarbete, vilket så 

klart är ännu viktigare när intäkterna inte kommer som planerat. 

Det ingår också för valberedningen att säkerställa en bra balans inom styrelsen så att hela 

distriktet kan känna sig väl representerade. Detta bör ske genom en tydlig mix av ålder, kön 

och hemmakår samt allmänna erfarenheter. Det är så klart nödvändigt att ledamöterna skall 

stå stabilt i scoutings värderingar med en rimlig närhet till aktivt kårarbete. 

Det har varit lätt att få många bra förslag och det har varit lätt att få de nominerade att bry 

sig. Att tacka ja handlar dock oftast om att vara förberedd och att kunna planera för ett nytt 

uppdrag, vilket inte alltid är lika lätt. Här behövs mer framförhållning i rekryteringsarbetet 

Med det engagemang som har varit, tydligheten i planen framåt för styrelsearbetet och alla 

tillkommande arbetsgrupper samt att fler hör och lär om nyttan att vara aktiva i Göteborgs 

Scoutdistrikt gör dock att vi ser ljust på det fortsatta valberedningsarbetet under 2020. 

Med ovan som underlag föreslår därför valberedningen att stämman skall välja 

en styrelse på nio personer, varav fyra redan är valda, fyra fyllnadsval och ett 

nyval. 

Vi föreslår en styrelse med en DO, två vice DO samt sex ledamöter i saxade 

mandatperioder. Vi föreslår inga suppleanter. Den nya valberedningen har 

lovat jobba nära och tillsammans med styrelsen för att tidigare planera för 

framtiden och därmed bättre säkerställa den framtida organisationen. 
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Förslag på Distriktsstyrelse, resten av 2020 
 

 

 

 
 

Vice Ordförande för resten av 2020, nyval från 5 maj 

• Anders Wilson, Scoutkåren TOR, 50 år, jobbar som global projektledare. 

Anders har varit kårordförande i Scoutkåren TOR under många år. Han har varit avdelningsledare på 

kåren och på Jamboreen i USA s amt haft ledarrekrytering som specialintresse. 

Han började i scouterna som miniorscout och har sedan dess hunnit med många äventyr, varit 

ledare för de flesta åldersgrupper samt medverkat i kårstyrelsearbetet, senast som kårordförande 

och är beredd att axla uppdraget som DO tillsammans med Lisa W som vice DO. 

 

Post Tidigare Namn Kår

Ordförande 2020 Redan vald Jakob Revellé Hvitfeldts scoutkår

Vice ordf 2020 Redan vald Ellen Björnhage Långedrag sjöscoutkår

Vice ordf resten av 2020 Nyval Anders Wilson Tor

Ledamot 2019-2020 Redan vald Johan Holst G-Sjö

Ledamot for resten av 2020 Fyllnadsval Emma McMaster Mölndal KM

Ledamot for resten av 2020 Fyllnadsval Lisa Wackerberg Göta Lejon

Ledamot 2020-2021 Redan vald Malena Hedberg Backa scoutkår

Ledamot 2020-2021 Fyllnadsval Amanda Stenvall Mölndal

Ledamot 2020-2021 Fyllnadsval Johan Friberg Långängen

Post Tidigare Namn Kår

Ordinarie Redan vald Göran Lilja Tuve scoutkår

Ordinarie Redan vald Johan Eklund Backa scoutkår

Suppelant Redan vald Anna Arndt Göta Lejon

Suppelant Redan vald Ulf Andersson Porthälla scoutkår

Post Tidigare Namn Kår

Sammankallande 2020 Omval Jan Månsson Kungälvs Scoutkår

Ledamot 2020 Nyval Emma Panzar Scoutkåren Engelbrekt

Ledamot 2020 Nyval Jenny Irwert Långängens Scoutkår

Ledamot 2020 Omval Mats Mattsson Kortedala scoutkår

GBG Scout distriktsstyrelse för resten av 2020

Revisorer for verksamhetsåret 2020, valda på höststämman 2019

Valberedningen att förbereda valen inför ordinarie höststämma 2020
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Ledamot för resten av 2020, fyllnadsval från 5 maj 

• Emma McMaster, Mölndal KFUK-KFUM:s scoutkår, 27 år som jobbar som sjuksköterska 

Emma är med i DS sedan några år och har varit med i Mölndalskåren sedan hon var 7 år gammal. 

Från första stund var det helt perfekt och superkul med scouting och sedan dess är Learning by 

doing grejen. Emma är ofta engagerad i planeringsgrupper inför läger, senast GBG2019. Hennes 

brinnande intresse för scouting delas med intresse för travsport och akutsjukvård.  

 

Ledamot för resten av 2020, fyllnadsval från 5 maj 

• Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår, 26 år, jobbar på migrationsverket. 

Lisa är ny i distriktsstyrelsen och är beredd att axla uppdraget som vice DO tillsammans med Anders 

W. Började som scout i Göta Lejons scoutkår redan som 8 åring. Hon drivs av en positiv energi och 

tycker att det mesta är väldigt roligt och lärorikt, precis som denna fantastiska och spännande 

erfarenhet uppdraget som PL i DS skulle innebära. 

 

Ledamot för två år, 2020 – 2021, fyllnadsval från 5 maj 

• Amanda Stenvall, Mölndals scoutkår, 19 år, jobbar extra med tester av IT säkerhet. 

Amanda är ny för Distriktsstyrelsen men är i princip född i Mölndals scoutkår. Idag är hon ledamot i 

kårstyrelsen, aktiv ledare för en upptäckaravdelning och fungerar som stöd och hjälp till en 

utmanaravdelning. Hon har varit arbetsledare på Kragenäs och under flera somrar varit aktiv som 

Kragenäsare.  

 

Ledamot för två år, 2020 – 2021, fyllnadsval från 5 maj 

• Johan Friberg, Långängens scoutkår, 30 år, jobbar med teknikutveckling. 

Johan är ny för Distriktsstyrelsen men har varit scout i Långängens scoutkår sedan barnsben. Idag är 

han inte direkt avdelningsaktiv i kåren utan lägger mer tid på egna barn, 1 och 3 år gamla. Johan har 

tidigare varit ledare för alla åldersgrupper och även kårordförande i under några år. 

 
 

Redan valda från höststämman 2019 eller tidigare: 

Distriktsordförande: 

• Jakob Revellé, Hvitfeldts scoutkår, 30 år, jobbar som arbetsledare på NCC. 

Vice distriktsordförande: 

• Ellen Björnhage, Långedrags Sjöscoutkår, 34 år, jobbar som försäljningsansvarig på ICA Maxi. 

Ledamot for 2020 och 2021 (kvar men vill avsluta sitt uppdrag i början av hösten): 

• Malena Hedberg, Backa scoutkår, 35 år, jobbar som chaufför. 

Ledamot for 2019 och 2020: 

• Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår, 34 år, jobbar som lärare. 



Göteborgs scoutdistrikt 

 

 

sidan 6 av 7 

Förslag på Valberedning att förbereda valen 

inför kommande höststämma 

 

Valberedningen ser det som viktigt att säkerställa en tydlig kontinuitet i rekryteringsarbetet. 

Det är bra att upparbetade kanaler fungerar över tid, för att få och hålla kontakt med alla de 

som kan ge förslag och nominera. Valberedningen skall företräda hela distriktet varför det 

är viktigt att alla kårer kan känna sig väl representerade i valberedningen. Valberedningen 

skall vara minst fem ledamöter men det kan gott vara mellan fem och sju som jobbar aktivt. 

Tyvärr har vi just nu bara förslag på fyra men räknar med att fylla på. Valberedningen har 

efter vårens allt jobb dessutom fått ett väldigt brett och stöttande nätverk som på flera olika 

sätt har lovat att hjälpa till en hel del inför framtiden. 

 

Sammankallande i valberedningen inför nästa ordinarie stämma, hösten 2020  

• Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår, 63 år, jobbar som internationell projektledare. 

Jan har varit ledamot i valberedningen i flera olika omgångar och är för närvarande också med i 

Scouternas valberedning Jan började som scout åtta år gammal, varit scoutledare för alla åldrar, 

med i Kungälvs kårstyrelse, Göteborgs distriktsstyrelse och varit aktiv i olika nationella och 

internationella större och mindre scoutarrangemang. 
 

Ordinarie ledamot i valberedningen inför nästa ordinarie stämma, hösten 2020 

• Emma Pantzar, Scoutkåren Engelbrekt, 18 år, tar studenten i vår. 

Emma började i Scoutkåren Engelbrekt som 8 åring. Har tidigare hjälpt till på lite olika avdelningar i 

kåren men även flera somrar som Kragenäsare i samband med våra sommarläger. I dag är Emma 

aktiv i RUT och kommer förmodligen att studera vidare i höst.  
 

 

Ordinarie ledamot i valberedningen inför nästa ordinarie stämma, hösten 2020 

• Jenny Irwert, Långängens scoutkår, 39 år, jobbar med utbildningsadministration 

Jenny har tidigare var aktiv i Distriktsstyrelsen, senast som vice ordförande. Det mesta av sin senare 

scouttid har varit som en ledande kraft i Kragenäsrådet/styrelsen. Jenny började som scout 9 år 

gammal och har sedan dess varit Långängen trogen i ett flertal olika uppdrag med alla åldrar och 

även i kårstyrelsen. 
  

Ordinarie ledamot i valberedningen inför nästa ordinarie stämma, hösten 2020 

• Mats Mattsson, Kortedala scoutkår, 59 år, jobbar som chaufför 

Mats Mattsson började som vargunge när han var 8 år i Kviberg. Växte upp i Kortedala och började i 

den scoutkåren när Kvibergs scoutkår lade ner 1994. Mats har varit scoutledare för alla åldrar, aktiv 

i Kortedala kårstyrelse, i distriktsstyrelsen olika omgångar. Han har varit med i olika utskott och som 

utbildare i distriktet och är nu aktiv i regionala utbildningsgruppen samt Scouternas Folkhögskola. 
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Tack för allt engagemang, alla 

goda idéer och förslag och 

inte minst, TACK till alla er 

som ställer upp. 

 

För framtiden behöver vi 

fortsätta att bli fler 

engagerade så att vi kan göra 

vårt Göteborgs scoutdistrikt 

ännu bättre. 
 

Vill du nominera eller vara med, hör av 

dig till valberedningen@gbgscout.se 

mailto:valberedningen@gbgscout.se

