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Valberedningens förslag: 

 

Ledamot         Eva Lundell Ljungskile LA Vandring, kajak Omval 3 år 

Ledamot         Karin Meyer Mölnlycke LA Strövare  Omval 3 år 

Ledamot         Jonny Sandström Lödöse LA Skidor  Fyllnadsval 1 år 

Ungdomsledamot   Sandra Olofsson Ljungskile LA TVM  Omval 1 år 

Pers Ungdomssupp  Samuel Nyberg Mölndal LA   Nyval 1 år 

 

Revisorsupp          Rustan Finndin Onsala Vandring, TVM Nyval 1 år  

 

Jonny Sandström är 42 år och medlem i Friluftsfrämjandet sedan sisådär 37 år. Han har tidigare suttit med i styrelsen 

för Göteborgs Distrikt och för Lödöse LA. Han har tidigare suttit med i styrelsen för Göteborgs Distrikt och för Lödöse 

LA. Skidåkning ligger honom varmt om hjärtat och han är verksam i regionens alpina utbildningsteam.  Jonny har ett 

starkt engagemang för det ideella ledarskapet. I regionstyrelsen vill han bland annat arbeta för ett ökat samarbete 

mellan regionens utbildningsteam för att på så sätt utveckla mer verksamhet i regionens regi. Privat 

arbetar Jonny som Miljöchef för en entreprenadfirma och utöver friluftsliv är film och teater ett stort intresse. 

 

Jag heter alltså Rustan Finndin. Jag är 48 år och bor med fru och två barn i Vallda utanför Kungsbacka. Våra barn gick 

i Ur&Skur-förskola och då sonen ville fortsätta med Mulle-aktiviteter så startade jag 2007 en Strövare-grupp inom 

Onsala Lokalavdelning (Kungsbacka kommun). Jag har sedan dess varit huvudansvarig för den gruppen då de varit 

Strövare, Frilufsare och TVM:are. Tyvärr är inte så många från gruppen aktiva längre. Jag har gått ledarutbildning, 

kanotutbildning (för kanadensare), varit med på en ledarhelg i Hjörnered arrangerad av Region Syd 2009, samt på de 

flesta eller kanske alla de endagarsutbildningar som Onsala LA arrangerar sista lördagen i januari varje år. Jag är 

sedan en tid även revisor för Onsala LA. Jag jobbar som teknikspecialist på Volvo lastvagnar, och har civilingenjörs- 

samt forskarexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Som barn var jag med i Mulle och Frilufsare i Lerum. Efter det 

var jag en kort tid med i scouterna, och sedan en längre tid i Fältbiologerna. Jag är bl.a. intresserad av vandring, 

cykling, paddling, geocaching och fågelskådning.  


