
 

 



 

 Förslag på personval för 2021 
På vårt årsmöte i maj 2020 lyckades vi komplettera styrelsen så att det blev ett tillräckligt 
stort antal ledamöter för att kunna hantera det dagliga och att börja jobba mer aktivt på att 
undvika att vara direkt operativ. Vi fick också klart med det ordförande par som var beredda 
att leda distriktet senast från början av 2021. 

Allt detta kom av den väldigt goda respons som valberedningen fick på de olika e-brev vi 
skickade sent 2019 och tidigt 2020. Det fanns ett stort engagemang och intresse för att 
hjälpa till, både att nominera och att kandidera. Valberedningen fick en stor spann att söka 
bra kandidater ur. 

Styrelsen som kompletterades i maj 2020 var inget långsiktigt alternativ. Det fanns några 
som hade aviserat sin avgång och dessutom varit med ganska länge. Vi såg dock den goda 
återkopplingen vi fick från alla i distriktet som en ganska god garant för att det skulle gå lätt 
att bygga vidare och till hösten få ihop ett komplett och bra lag ganska enkelt. 

När vi i slutet av sommaren återigen skickade ut e-brev till alla över 16 år fick vi denna 
gången inte alls lika mycket tillbaka. Det verkade helt enkelt som att de flesta var ganska 
långt borta från distriktsledningen och ett aktivt engagemang i distriktet. Intresset hade 
svalnat något. Vi har dessutom kompletterat med att kommunicera med alla våra 
kårordföranden och postmottagare men även det gav tyvärr ganska lite tillbaka. Vi fick dock 
två svar men utan bra förslag på namn till distriktsledningen då budskapet mer var en 
svårighet att hitta tillräckligt med vuxna överhuvudtaget. 

Vi hade en något sen start med våra budskap men det verkar tyvärr vara så att vi har en 
ganska lång väg att vandra för att få fler närmare och tydligare intresserade för att den 
vägen till slut få fler engagerade. 

Detta sagt, vi har nu klart med en rimligt komplett Distriktsstyrelse. Vi har sedan tidigare en 
Distriktsordförande och en vice distriktsordförande som vill bygga upp. Vi har två ledamöter 
valda för 2020 och 2021 och kan komplettera med tre till ett lag om sju. Vi har våra två 
revisorer och revisorssuppleanter kvar i ett år till. Vi har dessutom fyra i valberedningen som 
gärna jobbar vidare och som själva kan utöka till fler under året som kommer. 

 

Vårt förslag till personval på höststämman 2020: 

• Ordförande 2021: Anders Wilson, Scoutkåren TOR. 
• Vice ordförande 2021, Lisa Wackerberg, Göta 

Lejon scoutkår. 
• Valda 2020 och 2021, Amanda Stenvall, Mölndals 

scoutkår, och Johan Friberg, Långängens scoutkår. 
• Sammankallande i Valberedningen: Jenny Irwert, 

Långängens scoutkår. 
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• Ledamöter i valberedningen: Anki Sandklef, 
Löftadalens scoutkår, Emma Pantzar, Scoutkåren 
Engelbrekt, och Jan Månsson, Kungälvs scoutkår. 

• Revisorer: Göran Lilja, Tuve scoutkår, Johan 
Ekelund, Backa scoutkår. 

• Revisorssuppleanter: Anna Arndt, Löftadalens 
scoutkår, Ulf Andersson, Porthälla scoutkår. 

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 men från i våras 
nio utan några suppleanter. Både valberedningen och andra har sett det som viktigt att 
säkerställa ett stabilt antal aktiva i vår distriktsledning. Fokus har därför varit på att få fler 
engagerade och att den nya styrelsen sedan skall definiera behoven, både för styrelsen och 
de arbetsgrupper som behövs för att genomföra verksamhetsplanen. 

Med tanke på den virussituation vi alla befunnit oss i har det varit väldigt mycket färre 
aktiviteter att genomföra inom distriktet. Detta har gett styrelsen lite arbetsro för att kunna 
jobba fram tydligare strukturer för ett framtida och starkare Göteborgs Scoutdistrikt. 

Det är ett viktigt kriterium att vi i förslaget till styrelse säkerställer en bred kunskap både inom 
ekonomi, budget och personalledning samt kommunikation och marknadsföring. 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. Vi ser det också viktigt att vi förstärker förmåga att kommunicera och sprida 
information. Det är roller som blir speciellt viktiga när de naturliga mötesplatserna inte kan 
användas som vanligt. 
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. 

Med det engagemang som har varit, tydligheten i planen framåt för distriktsledningen med 
alla tillkommande gör dock att vi ser ljust på det fortsatta valberedningsarbetet. 

 

Med ovan som underlag föreslår därför valberedningen att stämman skall välja 
en styrelse på sju personer, varav två redan är valda. 
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Valberedningens förslag 
 

 

 

 

  

Ordförande För 2021 Anders Wilson Tor
Vice ordförande För 2021 Lisa Wackerberg Göta Lejon
Ledamot Redan vald 2020-2021 Amanda Stenvall Mölndal
Ledamot Redan vald 2020-2021 Johan Friberg Långängen
Ledamot Fyllnadsval 2021 Rickard Heed Långedrag Sjö
Ledamot För 2021 och 2022 Anna Nyström Åsa
Ledamot För 2021 och 2022 Johan Holst G-Sjö

Ordinarie Omval 2021 Göran Lilja Tuve
Ordinarie Omval 2021 Johan Eklund Backa
Suppleant Omval 2021 Anna Arndt Löftadalen
Suppleant Omval 2021 Ulf Andersson Porthälla

Sammankallande Nyval för 1 år Jenny Irwert Långängen
Ledamot Nyval för 1 år Anki Sandklef Löftadalen
Ledamot Omval för 1 år Emma Pantzar Engelbrekt
Ledamot Omval för 1 år Jan Månsson Kungälv
Ledamot Nyval för 1 år Någon extra ??
Ledamot Nyval för 1 år Någon extra ??

Göteborgs Scoutdistrikts styrelse 2021

Göteborgs Scoutdistrikts revisorer för revision av 2021

Göteborgs Scoutdistrikts valberedning inför DST 2021
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Ordförande för 2021 

• 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 samt haft 
ledarrekrytering som specialintresse och sedan i våras vice ordförande.  

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. 

Vice ordförande för 2021 
• Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår, 26 år, jobbar på 

migrationsverket.  

Lisa är sedan i våras ny i distriktsstyrelsen, som ledamot. Hon 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. 
 

Redan vald för 2020 – 2021  

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

Amanda är ny i Distriktsstyrelsen från i våras men är i princip född in 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 Kragenäsare och senast arbetsledare på Kragenäs.  
 

Redan vald för 2020 – 2021 

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

Johan är ny i Distriktsstyrelsen från i våras 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. 
 

Fyllnadsval för  2021 

• Rickard Heed, Långedrags sjöscoutkår, 35 år. 

Omval för 2021 – 2022 

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

Nyval för 2021 – 2022 

• Anna Nyström, Åsa scoutkår, 46 år. 
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Valberedningen 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 är bra om det blir mellan fem och sju som jobbar aktivt. Nedan fyra står för kontinuiteten 
och fortsätter även nästa år. Valberedningen kommer att jobba vidare med att knyta till sig minst två 
till för att kunna fullfölja våra intensioner att bli fler. Vi ju trots allt fått ett väldigt brett och stöttande 
nätverk som lovat att hjälpa till en hel del inför framtiden. 

Sammankallande i valberedningen inför valen 2021 

• 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 
och 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 KS. 

Ordinarie ledamot i valberedningen inför valen 2021  

• Anki Sandklef, Löftadalens scoutkår, 44 år, jobbar som 
ungdomskonsulent.  

Anki är ordförande i distriktets sydligaste scoutkår. Hon har tidigare varit med i 
distriktsstyrelsen och gjort ett flertal goda insatser på Kragenäs. Anki vet hur att 
prata med andra och kan enkelt uttrycka var scouting behöver och vill.  

Ordinarie ledamot i valberedningen inför valen 2021 

• Emma Pantzar, Scoutkåren Engelbrekt, 18 år, tog studenten i våras.  

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. Hon studerar i 
Karlskrona men kan enkelt medverka på distans i valberedningens arbete. 

Ordinarie ledamot i valberedningen inför valen 2021  

• 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 har varit scout och scout-
ledare för alla åldrar, med i Kungälvs kårstyrelse, Göteborgs distriktsstyrelse 
och aktiv i nationella och internationella större och mindre scoutarrangemang. 

Två ordinarie ledamöter i valberedningen inför valen 2021 

• Två till som skall verka i och med ett kul lag att skapa engagemang, för VB att lösa 
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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 

 


