
6. Presentation av valkommitténs förslag till 
styrelse  
 
Nomineringskommittén för Equmenia Väst har i år bestått  Kaisa Svennberg, 
Lerkil/Gräfsnäs Sollebrunn (sammankallande), Jonathan Svennberg, Herrljunga, 
Rebecka Aspenes, Herrljunga, Carl-Ruben Sjulander,  Göteborg 
 
Ordförande  
Henrik Svennberg, Lerkil (1 år) 
 
Ledamöter 
Elin Andersson, Guntorp (kvarstår, 1 år) 
Johannes Lundberg, Bifrost (Kvarstår, 1 år) 
Henrik Svennberg, Lerkil (Kvarstår, 1 år) 
Alva Eriksson, Hemsjö (Kvarstår, 1 år) 
 
Förslag till nya styrelseledamöter på två år 
Emma Albinsson, 22 år Ljung (numera Göteborg) 

- Läser på Chalmers 
- Brinner för läger 

  
Hanna Larsson, 22 år Bergum 

- Läser på Chalmers 
- Scout och vice ordf i Equmenia Bergum 

  
Cajsa Lindqvist, 18 år 

- Johanneberg/Lerkil 
- Scout och konfalägerledare 

  
En vakant plats i styrelsen  
 
Förslag till revisorer och revisorssuppleant 
Revisorer 
Ordinarie 1 år 
Eric Persson, omval 



Göran Andréasson, omval 
  
Suppleant 
Louise Svennberg, omval 
 

Presentation av kvarstående styrelseledamöter 
 
Elin Andersson,  

  
Född: 2000 
Medlem: Equmenia Gunntorp 
Detta vill jag med Equmenia väst: Jag vill att equmenia väst ska få vara en 
sammanhållande faktor och kunna hjälpa till med resurser till alla fantastiska 
lokalföreningar som utgör regionen, så att dom kan fortsätta ge barn och unga 
en meningsfull framtid som leder till möten med Jesus. 
Ledarförebild: Jag har fått förmånen att ha några riktigt bra scoutledare när jag 
var liten som var ärliga både när det gick bra och när det inte blev som de tänkt, 
och som när jag blev äldre hjälpte mig utvecklas som ledare. 
 



 
Johannes Lundberg,  
Född: 2000 
Medlem: Equmenia Bifrost 
Detta vill jag med Equmenia väst: Att barn och unga ska få en trygg plats där 
dom kan få vara sig själva och ha möjligheter att möta Jesus. 
Ledarförebild: Det har varit mina scoutledare som jag hade när jag var liten. 
De lärde mig både vettiga och roliga saker samtidigt som de visade glädjen i att 
vara ledare. 
 

 
Henrik Svennberg 
Född:1965 
Medlem: Equmenia Lerkil 
Detta vill jag med Equmenia väst: jag vill att Equmenia väst hjälper 
lokalföreningarna med att vara positiva växtplatser där unga får möjlighet 
att lära känna sig själva och Jesus. Jag tycker det är viktigt att Equmenia 
väst har en väl fungerande styrelse.  



Ledarförebild:  
Det finns många goda ledare som blivit mina förebilder på ett eller annat sätt. 
Gemensamt för dem är att de sett och trott på förmågan hos de som de varit 
satta att leda.  
 

 
Alva Eriksson  
Född: 1999 
Medlem: Equmenia Hemsjö 
Detta vill jag med Equmenia väst: Med Equmenia Väst vill jag verka och 
inspirera föreningar och scoutkårer att genom tro och gemenskap nå sin fulla 
potential. 
Ledarförebild: Mina scoutledare Fia och Gustav.  
 


