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Lite underlag från Valberedningen inför 

höststämman 2021 
 

Våren och sommaren 2021 har så klart präglats av alla restriktioner som Corona och 

Folkhälsomyndigheten har ålagt oss. Det har självklart även gällt för vår distriktsstyrelse och 

deras möjlighet att kunna jobba och verka tillsammans. Den första riktiga samlingen som 

DS har haft tillsammans och på samma plats blev höststarten i augusti på Kragenäs. 

Precis samma sak har ju gällt för valberedningen. Trots all detta har valberedningen haft en 

kontinuerlig kontakt med alla valda och finner både harmoni och glädje med en vilja att 

jobba vidare till det bättre. Till vår glädje har alla sagt ja för omval vilket valberedning på alla 

sätt stöttar och står bakom. Vi har ett komplett lag som både vill och kan driva vårt 

scoutdistrikt framåt. 

 

Valberedningens förslag till personvalen på 

höststämman 2021: 

 

• Ordförande 2022: Anders Wilson, Scoutkåren Tor. 

• Vice ordförande 2022: Lisa Wackerberg, Göta 

Lejon scoutkår. 

• Ledamöter för 2022 och 2023: Jeanette Hallin, 

Landvetter scoutkår, Johan Friberg, Långängens 

scoutkår och Rickard Heed, Långedrags 

Sjöscoutkår. 

• Suppleant för 2022: Joel Ericsson, Backa 

Scoutkår. 

• Ledamöter för 2021 och 2022 (redan valda): Anna 

Nyström, Åsa Scoutkår, Johan Holst, Göteborgs 

Sjöscoutkår och Johan Rydberg Kortedala 

Scoutkår. 
 

• Revisorer att granska 2022: Anna Arndt, Löftadalens 

scoutkår, och Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2022: Ulf 

Andersson, Porthälla Scoutkår. 
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Ordförande för 2022 

• Anders Wilson, Scoutkåren Tor, 51 år, jobbar som global 

projektledare. 

Anders har tidigare varit kårordförande i Scoutkåren TOR under 

många år. Han har varit avdelningsledare på kåren och på 

Jamboreen i USA samt 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 med allt i kårstyrelsearbetet. Anders är vår DO sedan ett år tillbaka. 

 

Vice ordförande för 2022 
• Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår, 27 år, jobbar på 

Kronofogden.  

Lisa är sedan i våren 2020 ny i distriktsstyrelsen och sedan årsskiftet 

vice DO. Hon började som scout i Göta Lejons scoutkår redan som 8 

åring och har i sin kår medverkat aktivt i de flesta uppdrag. 

 

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 par med DO, i DS innebär. 
 

 

Ledamot för 2022 och 2023 

• Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår, 46 år, jobbar med 

redovisning 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 många 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 av 

distriktsstyrelsen sedan våren 2021. 
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 Ledamot för 2022 och 2023 

• Johan Friberg, Långängens scoutkår, 31 år, jobbar med 

teknikutveckling. 

Johan har varit med i distriktsstyrelsen sedan 2020 men har varit 

scout i Långängens scoutkår sedan barnsben. Idag är han inte direkt 

avdelningsaktiv i kåren utan lägger mer tid på egna barn, 2 och 5 år 

gamla. Johan har tidigare varit ledare för alla åldersgrupper och även 

kårordförande i Långängen under några år. 

 

 

Ledamot för 2022 och 2023 

• Rickard Heed, Långedrags sjöscoutkår, 36 år, läser till 

sjökapten på Chalmers och jobbar extra som med att vakta. 

Rickard är med i DS sedan årsskiftet och det är lite av en ”comeback. 

För 17 år sedan var han med i dåvarande RUT, Rover och 

utmanarutskottet, och även ett år i utbildningsutskottet 

Rickards bägge föräldrarna är scouter och med det blev det scouting 

i Långedrags sjöscoutkår redan från 8 års ålder. Han är ledare för 

äventyrarscouter i Långedrags sjöscoutkår och har även varit med och arrangerat flertalet stora 

scoutläger. 

Utanför scouting är han vice ordförande i en av de större bostadsrättsföreningarna i Göteborg. 

Parallellt med att  studera på Chalmers och jobbar han extra som väktare/skyddsvakt. 

 

Suppleant för 2022 

• Joel Ericsson, Backa scoutkår, 24 år, jobbar med IT 

utveckling och mjukvaror och prestanda på Telia. 

Joel använder dagarna dels till att jobba som mjukvaruingenjör och 

dels med att 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 han brinner för och tar med sig i 

allt han gör, från jobbet till scoutmötet och vidare, gärna även till 

nytta för hela distriktet. 
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Redan vald för 2021 och 2022 

• Anna Nyström, Åsa scoutkår, 47 år. 

Annas hemmakår är Åsa Scoutkår där hon är Utmanarledare och 

styrelseledamot sedan 6 år. Dessförinnan var hom med i Hindås 

Scoutkår under 8 år.  

Utöver kassör i Distriktsstyrelsen är hon också Utbildare sedan 2 år. 

Hon brinner för strukturarbete med mål och strategier och att alla 

ska känna sig välkomna in i Scouting. 

Privat har hon 4 "barn" i åldrarna 14-24 år och jobbar med asset management på Ringhals, är 

yogainstruktör och bor på en liten gård i norra Åsa, med mottot: det är aldrig för sent! 

 

Redan vald för 2021 och 2022 

• Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår, 35 år, jobbar inom 

skolans värld som lärare. 

Johan är uppväxt med Stora Lundby scoutkår och nu medlem i 

Göteborgs Sjö. Han har varit aktiv i distriktledningen under många år, 

framförallt med det som rör aktiviteter och arrangemang. 

Scouting är viktigt för Johan för att det ger kunskap och insyn även i 

friluftslivet med mycket gemenskap. Att få ge tillbaka från egna 

upplevelser både i naturen och inom arrangemang är den största drivfjädern för att vara aktiv scout 

idag, både i det lokala och inom distriktsledningen. 

 

Redan vald för 2021 och 2022  

• Johan Ryberg, 36 år, jobbar med och i byggbranschen. 

Johan är ganska ny i scouterna och är med i Kortedala scoutkår 

sedan några 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 ett 

nytt sätt med nytänkande.  
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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 januari 2021 varit nio personer varav en suppleant. 

Både DS, valberedningen och andra har sett det som viktigt att säkerställa ett stabilt antal 

aktiva i vår distriktsledningen och ro i styrelsearbetet. Fokus har därför varit på att behålla 

antal och uppgifter så långt det går i DS men att stötta för att få fler engagerade i 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 så som vi 

har sett under 2021. Alla behöver inte kunna allt men förmågan att följa med och bidraga i 

beslutsprocessen är en viktig uppgift för ett bra lagarbete. 
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 för alla de 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 

behålla 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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Lite mer från Valberedningen inför 
höststämman 2021 

Det har tagit lite mer tid för årets valberedning med att bli klar med det som skall bli framtidens 
valberedning och den andre revisorssuppleanten men nu kan vi presentera ett lag som vill och är väldigt 
beredda. 

Vi har hela tiden försökt jobba utifrån en tanke om bra täckning i hela distriktet, både män och kvinnor och 
gärna en stor bredd och blandning i alla ålder. Vi har nått ganska långt men behöver kanske bli lite bättre till 
nästa gång vad gäller både valberedning och styrelse. 

Vårt förslag till valberedning innehåller sex namn som vi för ser som ett bra minimum. Vi tror på att jobba 
med en stort engagemang och göra det genom att vara närvarande och medverkande på så många olika 
arrangemang och möten det bara går. För att orka och kunna göra det bra bör man absolut vara fler än vårt 
stadgemässiga minimum av fem vilket vi också skickar med till nästa valberedning. 

Att vara aktiv med att söka individer som vill göra mer i vårt gemensamma skapar också en god kunskap om 
vad Göteborgs Scoutdistrikt både gör och behöver. Det ger också de aktiva ett oerhört brett nätverk 
tillsammans med alla scoutkårer och ledare i distriktet, vilket är till stor nytta för alla de som är med. 

 

Förslag till VALBEREDNING inför Distriktsstämmorna 2022 

• Sammankallande i valberedningen: Jenny Irwert, 40 år, Långängens 
Scoutkår. 

• Ledamöter i valberedningen: 
o Albin Brovina, 25 år, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår 
o Emilia Garpebring, 27 år, Scoutkåren Tor 
o Hjalmar Torp, 21 år, Åhus scoutkår 
o Jan Månsson, 64 år Kungälvs Scoutkår 
o Jenny Martinsson, 27 år, Scoutkåren Tor 

 

 

REVISORER och suppleanter att granska 2022 års verksamhet: 

• Revisorer att granska: Anna Arndt, Löftadalens scoutkår, och Martin 
Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska: Therese Fränberg, 
Björkekärr scoutkår, och Ulf Andersson, Porthälla Scoutkår. 

 

Lite mer om valberedningen: 

 Sammankallande för valberedningen för 2022 

• Jenny Irwert, Långängens scoutkår, 40 år, jobbar som lärare i 
matematik på högstadiet. 

Jenny har tidigare var aktiv i Distriktsstyrelsen, senast som vice ordförande. Det 
mesta av sin aktiva tid i det ledande uppdragen i distriktet 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 kårstyrelsen. Idag är 
hon också aktiv i Västra regionens utbildningsgrupp och i Scouternas nationella 
arrangemangsgrupp. 
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Ledamot av valberedningen för 2022 

• Albin Brovina, 25 år, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår. Jobbar som 
mekatronikingenjör. 

Albin började som grönorange scout i betongens Hjällbo när han var 8 år gammal. 
Han har positivt fastnat i och för betongen eftersom han numera är ledare för 
äventyraravdelningen och ordförande i kårstyrelsen. Senaste projektet han 
koordinerat i scoutkåren var projekt Betongiska Trädgården som blev mycket 
omskrivet både i GP och Scouterna. 

Jobbet som mekatronikingenjör handlar om att utveckla produkter med både 
robotar, rörliga delar och AI. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022 

• Emilia Garpebring, 27 år, Scoutkåren Tor, 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 ledamot i kårstyrelsen. 

Emilia brinner för att barn, unga och vuxna skall få en meningsfull och utvecklande 
tid i och med Scouterna. 

Till yrket är hon jurist och har precis börjat arbeta som konsult inom dataskydd. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022 

• Hjalmar Torp, 21 år, Åhus scoutkår. Arbetar inom hemsjukvården och 
deltid som Ljud och ljustekniker 

Hjalmar började som 8-åring i Nosaby scoutkår i nordöstra Skåne och flyttade senare 
till Åhus scoutkår. Efter avslutad utbildning till ljudtekniker flyttade han till Göteborg 
för att upptäcka lite större scener och har för avsikt att vara kvar på västkusten.  

Hjalmar trivs med scoutingens pedagogiska värde för unga såväl som vuxna, samt 
dess värde för samhället genom scouter som aktiva medborgare. Han vill hjälpa 
unga att utvecklas och delar gärna med sig av sina erfarenheter från scoutingen, 
gärna i Göteborgsdistriktet. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022  

• Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår, 64 år, jobbar med internationell 
projektledare inom logistik. 

Jan har varit ledamot i valberedningen i flera olika omgångar och är för närvarande 
också med i Scouternas valberedning. Jan har varit scout från tidig ålder och 
scoutledare för alla åldrar i Kungälvs Scoutkår 

Han är f.n. revisor i Kungälvs Scoutkår, kassör i Equmenia Majorna samt allmänt 
aktiv i olika större och mindre scoutarrangemang både nationellt och i distriktet. På 
jobbet är han projektledare inom global logistik i världens alla hörn. 

 

Ledamot av valberedningen för 2022  

• Jenny Martinsson, 27 år, Scoutkåren Tor, och jobbar på skeppet 
Ostinidiefararen Götheborg som riggunderhållare. 

Jenny har under den större delen av sitt liv varit aktiv i scouterna. Under de senaste 
åren har hon fokuserat mer på att delta i projektarbeten hos scouterna samt varit 
volontär på större scoutläger med och utanför kåren. 

Gemenskap och möjligheten att vara sig själv har varit en viktig del av hennes 
uppväxt och nu vill hon ge dagens unga möjlighet att känna detsamma, vilket ju är en 
väsentlig del inom scoutingen. 
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Valberedningens kompletta förslag på personvalen, 
höststämman 2021, punkterna 7, 8, 9 och 10: 

 

Styrelsen, punkt 7 och 8: 

• Ordförande 2022: Anders Wilson, Scoutkåren TOR. 
• Vice ordförande 2022: Lisa Wackerberg, Göta Lejon 

scoutkår. 
• Ledamöter för 2022 och 2023: Jeanette Hallin, Landvetter 

scoutkår, Johan Friberg, Långängens scoutkår och Rickard 
Hed, Långedrags Sjöscoutkår. 

• Suppleant för 2022: Joel Ericsson, Backa Scoutkår. 
• Ledamöter för 2021 och 2022 (redan valda): Anna Nyström, 

Åsa Scoutkår, Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår och Johan 
Rydberg Kortedala Scoutkår. 

 

Revisorer, punkt 9: 

• Revisorer att granska 2022: Anna Arndt, Löftadalens 
scoutkår, och Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2022: 
Therese Fränberg, Björkekärr scoutkår, och Ulf Andersson, 
Porthälla Scoutkår. 

 

Valberedning, punkt 10: 

• Sammankallande i valberedningen: Jenny Irwert, 
Långängens Scoutkår. 

• Ledamöter i valberedningen: 
o Albin Brovina, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår 
o Emilia Garpebring, Scoutkåren Tor 
o Hjalmar Torp, Åhus scoutkår 
o Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår 
o Jenny Martinsson,  Scoutkåren Tor 
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Valberedningens uppdaterade men kompletta förslag 
på personvalen, höststämman 2021, punkterna 7, 8, 
9 och 10: 

 

• Valberedningen beklagar att Johan Friberg har tackat nej till omval men är 
tacksamma för uppriktigheten och respekterar beslutet.  

• Valberedningen föreslår att sätta rollen Vakant och att den nya valberedningen får 
uppdraget att snarast hitta en ersättare, som DS skulle kunna adjungera. 

 

Styrelsen, punkt 7 och 8: 

• Ordförande 2022: Anders Wilson, Scoutkåren TOR. 
• Vice ordförande 2022: Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår. 
• Ledamöter för 2022 och 2023: Jeanette Hallin, Landvetter 

scoutkår och Rickard Hed, Långedrags Sjöscoutkår samt en 
vakant roll. 

• Suppleant för 2022: Joel Ericsson, Backa Scoutkår. 
• Ledamöter för 2021 och 2022 (redan valda): Anna Nyström, Åsa 

Scoutkår, Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår och Johan Rydberg 
Kortedala Scoutkår. 

 
Valberedningen föreslår stämman att ge nästa Valberedning uppdraget att snarast påbörja arbetet med att 
hitta en ersättare till Vakant som vårstämman 2022 skall fastställa. Det skall vara ett fyllnadsval av en 
ledamot för tiden 2022-2023. 
För tiden från höststämman fram till vårstämman fastställer fyllnadsvalet träder vald suppleant, Joel Ericsson, 
in som ordinarie ledamot av DS. 
 

Revisorer, punkt 9: 

• Revisorer att granska 2022: Anna Arndt, Löftadalens scoutkår, 
och Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

• Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2022: Therese 
Fränberg, Björkekärr scoutkår, och Ulf Andersson, Porthälla 
Scoutkår. 

 

Valberedning, punkt 10: 

• Sammankallande i valberedningen: Jenny Irwert, Långängens 
Scoutkår. 

• Ledamöter i valberedningen: 
o Albin Brovina, Lärjedalen Hjällbo Scoutkår 
o Emilia Garpebring, Scoutkåren Tor 
o Hjalmar Torp, Åhus scoutkår 
o Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår 
o Jenny Martinsson,  Scoutkåren Tor 


