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Lite bakgrund från Valberedningen inför  
distriktsstämman oktober 2022 

 

Våra stadgar kräver en ordförande samt en eller två vice ordförande, alla att väljas på ett år. Det 
skall dessutom väljas minst fem ledamöter, varav hälften av de valda skall vara myndiga. 
Distriktsstyrelsen har sedan valet hösten 2020 varit sju stycken valda och från vårstämman 
2021 nio valda varav en suppleant. Av lite olika personliga skäl har det tyvärr inte blivit lika 
många aktiva som valda. 

Både DS och valberedningen ser det som viktigt att ha ett stabilt antal aktiva i vår 
distriktsledningen och därmed skapa 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, vilket också är en bra 
rekryteringsväg för ett DS uppdrag.. 

Ett viktigt kriterium är att vi inom styrelsen säkerställer en bred kunskap både vad gäller 
ekonomi, budget och personalledning samt kommunikation och marknadsföring. Med något för 
få aktiva det senaste året har det tyvärr inte blivit tillräcklig bredd. 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 sker bäst genom en bra mix av ålder, kön och 
hemmakår samt allmänna erfarenheter. Detta sagt så är det så klart nödvändigt att alla 
ledamöter också skall känna sig väl förtrogna med scoutings värderingar och ha en rimlig närhet 
till aktivt kårarbete. 

 Med detta som underlag föreslår därför valberedningen att stämman 
fortsatt skall behålla en styrelse på åtta personer, ordförande och vice 
ordförande på ett år samt sex ledamöter valda för två år. För succession 
och stabilitet anser vi att också att det hjälper med två suppleanter, att 
väljas på ett år. 

Våren och sommaren 2022 har givit oss massa sköna scoutupplevelse med en förmodad 
höjdpunkt på Jambore22. Till skillnad mot tidigare år har Valberedningen kunnat vara ganska 
aktiv i att sprida information, be om nomineringar och framförallt vara med på möten med 
både ledare och ungdomar för att prata valberedning och försöka öka engagemanget att 
nominera mera så att fler kan medverka i att  utveckla vårt distrikt. 

Valberedningen har dock inte riktigt fått den återkoppling som vi hade hoppats på. Trots en 
kontinuerlig kontakt och många utskick har valberedningen inte fått en enda spontan 
nominering. Det gäller både för styrelsen och valberedningen. I vår kontakt med distriktets alla 
medlemmar får vi många glada tillrop och även bekräftelser på att det är både harmoni och 
glädje med att hjälpa till i distriktsledningen men det har varit svårt att få in förslag. Detta har 
gjort att det inte fanns ett klart förslag när handlingarna skickades ut. 

Allt ovan sagt, nu kan äntligen valberedningen presentera en komplett styrelse med 
suppleanter, för första gången på länge. Vi har alla revisorer och vi har en bra start till 
valberedningen. Det är tre som ställer upp för omval men det gör inget om valberedningen blir 
sex personer. De som saknas kan fortfarande nomineras så att de finns framme till stämman. 
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Valberedningens förslag till personvalen på 
höststämman 2022: 

 

 Ordförande 2023 
o Anders Wilson, Scoutkåren TOR. 

 Vice ordförande 2023 
o Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår. 

 Ledamöter för 2023 och 2024: 
o Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår 
o Kerstin Lundqvist, Kärna Scoutkår 
o Louise Blixt, Sisjön scoutkår. 

 Suppleant för 2023 
o Anna-Karin Wärn, Göta scoutkår 
o Mårten Ahlstrand, Masthugget Majorna 

scoutkår 
 Ledamöter för 2022 och 2023 (redan valda): 

o Caroline Duell, Bohus scoutkår 
o Jeanette Hallin, Landvetter scoutkår 
o Rickard Heed, Långedrags Sjöscoutkår. 

 
 Revisorer att granska 2023 års verksamhet: 

o Anna Margitin Blomberg, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår 
o Martin Viberg, Backa Scoutkår. 

 Revisorssuppleanter att vara beredd att granska 2023: 
o Therese Fränberg, Björkekärrs scoutkår 
o Ulf Andersson, Porthälla Scoutkår. 

 
 Valberedning att förbereda personval på 2023-års stämmor: 

o Albin Brovina, Lärjedalen/Hjällbo scoutkår, 
(sammankallande) 

o Jan Månsson, Kungälvs scoutkår 
o Jenny Martinsson, Scoutkåren Tor 
o Xxx 
o Yyy 
o Zzz 

 



 

 

sidan 4 av 7 

Ordförande för 2023 
 Anders Wilson, Scoutkåren TOR, 52 år, jobbar som global 

projektledare. 

Anders har varit kårordförande i Scoutkåren TOR. Han har varit 
avdelningsledare på kåren och på Jamboreen i USA samt haft 
ledarrekrytering som specialintresse.  

Anders 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. 

 

Vice ordförande för 2023 
 Lisa Wackerberg, Göta Lejon scoutkår, 28 år, på 

migrationsverket.  
 
Lisa började som scout i Göta Lejons scoutkår redan som 8 åring och 
har i sin kår medverkat aktivt i de flesta uppdrag, både som ledare och 
kårstyrelseledamot. 
 
Lisa drivs av en positiv energi och tycker att det mesta är väldigt roligt 
och lärorikt, precis som den fantastiska och spännande erfarenheten om att vara PL i DS.  
 
 
 

Ledamöter för 2023 och 2024 
 Johan Holst, Göteborgs Sjöscoutkår, 36 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. 

 
 Kerstin Lundqvist, Kärna scoutkår, 22 år, studerar till jurist 

i Göteborg.  

Kerstin var på sitt första scoutläger som 4 månaders bäbis och har 
därefter deltagit på en rad hajker och läger både i Sverige och 
utomlands. Kerstin är trogen sitt ursprung och har fått all scoutträning i 
Kärna scoutkår, där hon även varit ledare för flera olika åldersgrupper. 

Hon är aktiv även nationellt och nu senast var hon arrangemangsledare 
för Explorer Belt i Kroatien.  

Kerstin har lätt att samarbeta med andra och är en positiv person som 
möter svårigheter med gott humör. 
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 Louise Blixt, Sisjö scoutkår, 22 år, studerar till Sjuksköterska 
i Göteborg.  

Louise började i scouterna som åttaåring, i Sisjö scoutkår. Hon har sedan 
dess varit på många läger och hajker såväl på hemmaplan som 
utomlands. I somras var hon arrangemangsledare för Explorer Belt och 
planerar nu inför ett av Scouternas arrangemangs nya arrangemang som 
ska heta Destination 2023.  

Louise uppskattar att diskutera, vända och vrida på saker för att det ska 
bli så bra som möjligt. Hon är lösningsorienterad och kan se 
möjligheterna i varje utmaning. 

 

Suppleanter för 2023 
 Anna-Karin Wärn, Göta scoutkår, 48 år, jobbar som chef 

på Svevia inom väg och anläggning..  

Anna-Karin började i scouterna i patrull Gräshoppan som 8-åring 
hemma i Trollhättan. Hon brinner nu för ledarskap och för att utveckla 
unga i scouterna. 

Hon är nu vice kårordförande i Göta Scoutkår i Billdal, är aktiv som 
ledare på äventyraravdelning samt mentor åt utmanarlaget GôrGôtt. 

 
 Mårten Ahlstrand, Masthugget Majorna scoutkår, 35 år, 

jobbar som lärare.  

Mårten har varit scout sedan barn och trogen Masthugget Majornas 
scoutkår. Idag är han aktiv som äventyrarledare i men har under många 
år även varit med i kårstyrelsen med ett flertal olika uppdrag och 
sammanlagt åtta år som ordförande, vice och ordinarie. 
 
 
 
 
 
 
 

Redan valda för 2022 och 2023 

 
 Caroline Duell, Bohus scoutkår, 30 år, jobbar som 

barnskötare 

Hon började som minorscout (spårare) i Trekungakåren i Kungälv men 
efter flytt till Ale är hon sedan 13 år aktiv i Bohus scoutkår. 
 
I Bohus scoutkår är hon ledare och kårstyrelseaktiv. Hon är den som 
gärna är aktiv med och planerar kårläger, hajker m.m. tillsammans i 
kåren eller med en annan kår. 
 
Caroline har så klart sina barn aktiva i Bohus scoutkår. 
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 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 
2022. 

 
 Rickard Heed, Långedrags sjöscoutkår, 36 år, läser till 

sjökapten på Chalmers. 

Rickard är med i DS sedan årsskiftet och det är lite av en ”comeback. 
För 17 år sedan var han med i Rover&Utmanarutskottet och ett år i 
utbildningsutskottet 

Rickards fick via sina föräldrarna scouting i Långedrags sjöscoutkår 
redan från 8 års ålder. Han är ledare för äventyrarscouter i Långedrags 
sjöscoutkår och har varit med och arrangerat flertalet stora scoutläger. 

Utanför scouting är han vice ordförande i en bostadsrättsförening och 
parallellt med att studera på Chalmers och jobbar han extra som väktare/skyddsvakt. 
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Lite mer om valberedningen: 
 
Nyval som Sammankallande för valberedningen för 2023 

 Albin Brovina, 26 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. 

 

Omval som ledamot av valberedningen för 2023  
 Jan Månsson, Kungälvs Scoutkår, 65 år, jobbar som 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. 

 

Omval som ledamot av valberedningen för 2023  
 Jenny Martinsson, 28 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. 

 

Nyval som ledamot av valberedningen för 2023  
 XXX 
 YYY 
 ZZZ 


