
 

 



 

Lite underlag från Valberedningen inför 
vårstämman 2021 

 
På höststämman i oktober 2020 valde vi precis bara vad stadgarna kräver för att få ihop en 
distriktsstyrelse. Det blev sju personer, ett tillräckligt antal ledamöter för att kunna hantera 
det dagliga och att börja jobba med verksamhetsplanen. Stämman lämnade öppet för DS 
att återkomma om det behövs fler i styrelsen. Höststämman lämnade dessutom en vakans i 
valberedningen som skulle väljas senast på vårstämman 2021.  

När vi hade passerat nyår 2021 ville styrelsen gärna bli fler varför valberedningen 
återkopplade till alla ledare i distriktet om behovet av fler förslag på ledamöter till styrelsen. 
Under vintern har dessutom en av de tidigare valda ledamöterna i styrelsen valt att av 
personliga själ omgående avsluta sitt uppdrag. 

Tack vare många svar och nomineringar fick valberedningen en stor grupp att söka 
kandidater ur. Vi ser också att det finns fler och fler som ser positivt eller mycket positivt på 
att medverka och jobba med att leda Göteborgs Scoutdistrikt mot nya äventyr. 

Efter intervjuer och kontakter med några olika kandidater föreslår nu valberedningen att 
utöka styrelsen med en ledamot och en suppleant. Tillsammans med de roller som behövde 
ersättas behövs därmed fyra nya scouter väljas in i ledningsroller i Göteborgs scoutdistrikt. 

 

 

Valberedningens förslag till beslut och fyllnadsval 
på vårstämman, 2021-04-18: 

• Utöka distriktsstyrelsen med en ledamot och en 
suppleant: 

o Ordförande och vice ordförande 
o Sex ledamöter och en suppleant 

• Ledamot resten av 2021: Jeanette Hallin, 
Landvetter Scoutkår. 

• Ledamot resten av 2021 och hela 2022: Johan 
Ryberg, Kortedala scoutkår. 

• Suppleant för resten av 2021: Joel Ericsson, Backa 
scoutkår. 

• Ledamot av valberedningen för resten av 2021: 
Emilia Garpebring, Scoutkåren Tor. 
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Ledamot resten av 2021 

• Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår, 45 år, jobbar till vardags 
med redovisnings inom området Löner & Pensioner hos Volvo 
Construction Equipment AB.  

Jeanettes scoutbakgrund började i och med att hennes dotter kom hem 
i årskurs två och meddelade att hon vill blir scout. Jeanette sa JA om 
hon fick bli ledare och på den vägen är det, 8 år senare. 

Jeanettes stora intresse i scouterna är lärandet och friluftslivet samt  
gemenskapen med barn och ungdomar. Hon har varit ledare för både yngre och äldre barn och har 
därefter blivit aktiv i styrelsearbetet inom kåren, där hon är KS ledamot med fokusområde kassör.  

Ledamot resten av 2021 och hela 2022  

• Johan Ryberg, 35 år, jobbar med och i byggbranschen. 

Johan är ny i scouterna och Kortedala scoutkår sedan drygt ett år 
tillbaka. Han är grenansvarig i Kortedala för både Äventyrare och 
Utmanare samt kårens KUL. 
 
Johan har 15 års erfarenhet av försvarsmakten med stor kunskap om 
säkerhet, utbildning och personalledning. Under 2018 lämnade han 
försvaret. Johan tycker det är spännande med scouting då man är del av 
en verksamhet som har individen i fokus där även vuxna kan lära sig att göra saker på nytt sätt 
 

Suppleant för resten av 2021 

• Joel Ericsson, Backa scoutkår, 23 år, jobbar med IT utveckling 
och mjukvaror och prestanda på Telia. 

Joel använder dagarna dels till att jobba som mjukvaruingenjör och 
driva sitt eget bolag vid sidan av. Scout har han varit så tidigt han 
kunde, sedan bäver, och är nu ledare för Backas  äventyrare samt 
ansvarig för kårens hemsida. 
 
Att få bidra till att utveckling är något jag brinner för och tar med mig i 
allt jag gör, från jobbet till scoutmötet och vidare, gärna även till nytta för hela distriktet. 
 

Ledamot av valberedningen för resten av 2021 

• Emlila Garpebring, Scoutkåren Tor, 27 år och utbildad jurist. 
Jobbar med olika former av dataskydd. 

Emilia har varit scout sedan hösten 2003 och började då som 
miniorscout i Scoutkåren TOR där hon fortfarande är aktiv. Numera är 
hon ledare för kårens utmanaravdelning och är även med som ledamot i 
kårstyrelsen. 
 
Emilia brinner för att barn, unga och vuxna engagerade ska få en meningsfull och utvecklande tid i 
och med Scouterna. Till yrket är hon nyexaminerad jurist och har precis börjat arbeta som konsult 
inom dataskydd. 
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Lite bakgrund och mer detaljer om 
valberedningens arbete och förslag. 
 

Våra stadgar 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 i höstas varit sju personer utan några suppleanter. Både DS, valberedningen och andra 
har sett det som viktigt att säkerställa ett stabilt antal aktiva i vår distriktsledningen. 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. 

Det är ett viktigt kriterium att vi inom styrelsen säkerställer en bred kunskap både runt 
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 uppgift 
för ett bra lagarbete. Vi har också sett ett värde i att förstärka vår 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 DS nu har visat med tydlighet i planen framåt för distriktsledningen 
och alla som är nya i olika arbetsgrupper ser vi i valberedningen ljust på det fortsatta 
valberedningsarbetet, fortfarande dock beroende av att många av distriktets vuxna fortsätter 
att nominera kandidater till alla våra ledningsuppdrag. 

 

 

Med ovan som underlag föreslår därför valberedningen att stämman skall 
utöka till en styrelse på åtta personer, ordförande och vice ordförande samt 
sex ledamöter på två år och en suppleant på ett år.  
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Distriktsstyrelsen efter valberedningens 
förslag för fyllnadsval på vårstämman, 

2021-04-18 
 

 

 

 

 

  

Ordförande Vald för 2021 Anders Wilson Tor
Vice ordförande Vald för 2021 Lisa Wackerberg Göta Lejon
Ledamot Fyllnadsval resten 2021 Jeanette Hallin Landvetter
Ledamot Vald 2020-2021 Johan Friberg Långängen
Ledamot Vald för 2021 Rickard Heed Långedrag Sjö
Ledamot Vald för 2021 och 2022 Anna Nyström Åsa
Ledamot Vald för 2021 och 2022 Johan Holst G-Sjö
Ledamot Fyllnadsval för 2021 och 2022 Johan Ryberg Kortedala
Suppleant Fyllnadsval resten 2021 Joel Ericsson Backa

Sammankallande Vald för 2021 Jenny Irwert Långängen
Ledamot Vald för 2021 Anki Sandklef Löftadalen
Ledamot Vald för 2021 Emma Pantzar Engelbrekt
Ledamot Vald för 2021 Jan Månsson Kungälv
Ledamot Fyllnadsval för resten av 2021 Emilia Garpebring Tor

Göteborgs Scoutdistrikts styrelse 2021

Göteborgs Scoutdistrikts valberedning inför DST 2021
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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 

 


