
Vad, när och hur?
Tidplan och uppdrag

Scouternas valberedning
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Valberedningens uppdrag

B

C

Valberedningen är vald av Scouternas stämma 2020 för att förbereda alla personval 

som ska ske på stämman 2022. 

Uppdraget utgår från stadgarna och instruktionerna fastställdes på stämman 2020. 

Valen vi förbereder är:

• Två ordföranden i styrelsen, 2023-2024

• Två International Commissioners, IC, 2023-2024

• Minst fem övriga ledamöter till styrelsen, 2023-2024

• Två verksamhetsrevisorer, 2023-2024

• Valberedning om minst fem, varav en sammankallande, att förbereda valen 

inför stämman 2024 

• Ledamöter (45 st.) och suppleanter till förvaltningsmötet 2023
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Valberedningens uppdrag

Vad tänker vi på när vi letar efter förslag till val?

❖ Scouternas strategi – det viktigaste styrdokumentet utöver våra instruktioner

❖ Intervjuer med bland annat nuvarande styrelse, Scouternas ledningspersonal, 

tidigare nationellt aktiva som kan vägleda och berätta samt önska för framtiden

❖ Tips och tankar från alla medlemmar och organisationer tillhörande Scouterna

❖ Nätverkande genom våra distrikts- och samverkansorganisationer och andra till 

scoutrörelsen närstående verksamheter
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Valberedningens målbild

B

C

Vi jobbar på ett förslag till styrelsen utifrån följande 

målbild:

• Att Styrelsen ska spegla det svenska samhället

• Att Styrelsen ska ha god kunskap om alla delar av 

scoutrörelsen och hela vårt samhälle 

• Att Styrelsen ska ha en samlad förmåga att 

strategiskt leda Scouterna 

• Att Styrelsen är goda ledare för både våra 

medlemmar och våra anställda

• Att Styrelsen ska ha god förmåga att samverka såväl 

inom styrelsen som i hela scoutrörelsen men även i 

det civila samhället
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Om man väljer att 

lägga en pratbubbla 

som bildobjekt 

skrivs texten till 

bubblan här.

Vi söker individer redo för 
och med kunskap att…..

✓ Tillsammans med andra göra en insats för Scouterna på 

nationell nivå med en tydligt strategisk inriktning

✓ Fortsätta arbetet med att säkerställa ett mer renodlat långsiktigt 

och strategiskt ledande arbetssätt

✓ Aktivt arbeta med att vidareutveckla styrelsens roll och 

arbetssätt i organisationen och i samhället

✓ Ta med sig god kännedom om aktivt scoutarbete samt 

Scouternas ideologi och värderingar

✓ Tillföra god kunskap om alla delar av scoutrörelsen (inklusive 

samverkansorganisationerna) och hela vårt samhälle
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Valberedningsprocessen

BEHOVSANALYS

NOMINERING

INTERVJUER och URVAL

FÖRSLAGET PRESENTERAS

Vår + höst 2021

Från årsskiftet 2021/2022

Våren och sommaren 2022

Sensommaren 2022

November 2022Stämma 2022 – Scouterna väljer 
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Du når oss via förnamn.efternamn@scouterna.se 

Anders Bernberg – Vetlanda scoutkår

Cilla Hansson – Nacka sjöscoutkår

Erika Gilbertsson – Immanuelskyrkans Equmeniascoutkår, Jönköping

Hannah Stanton – Klagshamns scoutkår

Jan Månsson – Kungälv Scoutkår och Equmenia Majorna

Katarina Hedberg – Örnsbergs scoutkår

Patrik Redgård – Staffanstorps och Månstorps scoutkår

Viggo Forssman – Helsingborgs Spanarkår

Valberedningen 2020 - 2022
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Frågor, funderingar, förslag?

Skicka ett mail

valberedning@scouterna.se

Nominera eller kandidera!

Här kommer du att kunna nominera och kandidera:

http://www.scouterna.se/om-scouterna/jobba-med-

oss/lediga-ideella-uppdrag/nominera-till-ideellt-

uppdrag

Möt oss på sociala medier:

https://twitter.com/scoutval

https://instagram.com/scoutval

mailto:valberedning@scouterna.se
http://www.scouterna.se/om-scouterna/jobba-med-oss/lediga-ideella-uppdrag/nominera-till-ideellt-uppdrag
https://twitter.com/scoutval
https://instagram.com/scoutval



