Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Åhuslägret mm.
Till föreningsmötet 2019 föreslår valberedningen följande styrelse för de kommande två åren.
Valberedningens presentation i kursivt.
Ordförande: Agnes Callewaert
Kassör: Gun Persson
Sekreterare: Teresa Callewaert
Ledamöter: Alice Eriksson, Pål Katsler, Elin Olsson
Suppleanter: Simon Ahrén, Signe Carlsson, Rebecka Olsson
Agnes (tidigare styrelseledamot) har lång erfarenhet som chef inom daglig verksamhet. Hon
har god förankring i kyrkan, är antagen som diakonkandidat i Lunds stift och har tidigare varit
ansvarig för Dag för dag-lägret under flera år. I Föreningen Åhuslägret har hon varit
sommarledare, timanställd för All Saints Club (ASC), ansvarig för ledarutbildningen,
kommunikator på Åhuslägret och senare Ivö, och är numera lägerchef. Hon har suttit i
styrelsen för Föreningen Åhuslägret i över 10 år.
Gun (nyval) har många års arbetslivserfarenhet inom bankväsendet. I Föreningen
Åhuslägret har hon länge följt verksamheten som konfirmand- och senare ledarförälder.
Teresa (omval) är präst på Åhuslägret och i Allhelgonaförsamlingen i Lund och
verksamhetsansvarig för Åhuslägret, ASC och Funkiskyrkan.
Alice (tidigare suppleant) har i styrelsen ansvar för Facebook. Hon har tidigare varit
sommarledare, ivöledare, ansvarig för ledarutbildning och scouthajker.
Pål är tidigare ordförande och bidrar med kontinuitet och mångårig erfarenhet i styrelsen.
Han har varit nära involverad i de diskussioner med stift och pastorat som möjliggjort nya
organisatoriska former för Åhuslägret. Pål har ett stort nätverk inom förenings- och
studentlivet i Lund.
Elin (omval), har i styrelsen ansvar för Ivölägret. Hon är tidigare sommarledare,
kommunikator, ivöledare och ansvarig för ledarutbildning och scouthajker. Elin är också
engagerad i Dag för dag och lägerchef där, vilket ger viktiga möjligheter till samverkan och
kontakter mellan de två verksamheterna.
Simon (omval) är timanställd i pastoratet för att arbeta med ASC och genomför tillsammans
med Teresa stora delar av verksamheten. Han arbetar också som elevassistent på särskola.
Simon är i styrelsen ansvarig för musikutskottet och för bildarkiveringen.
Signe (nyval) tar i styrelsen över ansvar för medlemsregistret samt underhåll av hemsida
och mejlsystem. Signe är engagerad i att utveckla undervisningsmaterialet och musiken.
Signe och Simon är båda sommarledare under innevarande år.
Rebecka (nyval) är tidigare sommarledare, numera ivöledare och ansvarig för
ledarutbildningen. Rebecka har ett stort engagemang i studentlivet i Lund med tillhörande
nätverk. Rebecka är lägerchef på Dag för dag.
Till revisor föreslås Sven Engström och till revisorssuppleant Christina L Wijkström.
Sven (nyval) är professor på Chalmers Tekniska Högskola och har följt Föreningen
Åhuslägret som konfirmand- och ledarförälder. Christina är mångårig revisorssuppleant till
Föreningen Åhuslägret.
Emilie Lundius och Martin Gertsson står till förfogande som valberedning
Emilie har varit föreningens kassör, ledamot i styrelsen, sommarledare, timanställd för ASC,
kommunikator och ivöledare. Martin är mångårig ledamot i valberedningen. Han är tidigare
sommarledare, Ivökommunikator och Dag för dag-ansvarig.
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