
Valberedningens förslag till Ny styrelse för Naturskyddsföreningen Västerbotten 2017. 
 
Val av ordförande: Mats Djupsjöbacka  för 1 år till 2018 
 
 
Val av ledamöter: Sture Gustavsson  för 2 år till 2019 
  Josefine Persson  för 2 år till 2019 
  Benita Martinsdotter  för 2 år till 2019 
 
________________________________________________________________ 
 
Valberedningens förslag till revisorer för länsförbundet NF Västerbotten 2017 
 
Valberedningens förslag är att revisorerna väljs på 1 år alltså till 2018 
 
Ordinarie revisorer: Jan Bergström ekonomi 
  Rickard Hansson verksamhet 
 
Revisorsuppleanter: Folke Lindemark 
  Ilkka Saarinen 
__________________________________________________________________ 
 
Valberedningens förslag till styrgrupp för kansliet. 
 
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer hela nyvalda Länsförbundets styrelse till 
styrgrupp för den nya kanslisten. 



Valberedningens förslag till val av ordförande och ledamöter vid Länsstämmans Årsmöte 2017 
 
Val av ordförande: Mats Djupsjöbacka 
Presentation:  Mats är 55 år och bor strax utanför Umeå och jobbar med undervisning  
  och forskning inom arbetshälsoområdet. Mats har tidigare varit ledamot 
  i Umeå-kretsens styrelse och de senaste åren vice ordförande i 
  Länsförbundets styrelse. I arbetet inom Länsförbundet har hans största  
  intresse varit utveckling och stöd till kretsarna. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Val av ledamöter: Sture Gustavsson 
Presentation:  Sture bor i Åsele med sin familj. Sture har varit medlem sedan 1983 och 
  har varit sekreterare i Länsförbundets styrelse sedan 1990-talet. Sture 
  har i drygt 42 år arbetat år försäkringskassan på olika ställen i länet. 
  Stures största intressen är fåglar och skog. 
 
  Josefine Persson 
Presentation:  Josefine är en kvinna 25+  som bor i Umeå tillsammans med sin sambo. 
  I dag jobbar Josefine som trafikplanerare och studerar pedagogik vid 
  Luleå universitet. Josefine har studerat biologi och geovetenskap tidigare. 
  Josefine cyklar mountain bike ibland men gillar att spela brädspel och  
  att utöva yoga desto mer. Josefine har varit ledamot i Länsförbundet i 
  1 år. 
 
  Benita Martinsdotter 
Presentation:  Benita är 47 år i år och bor i Sorsele tillsammans med sina 2 barn. 
  Benita har gått gymnasium i Skellefteå och spelar fotboll i Sunnanå SK 
  I Umeå utbildade hon sig till socialpedagog. Just nu arbetar Benita 
  på förskola i Sorsele. Benita är utbildad snokledare. Hon är intresserad  
  av miljöfrågor och i synnerhet miljöfrågor i samband med barn och vad vi 
  ger dem för grund i livet. 
 
Valberedningen föreslår dessa personer som ledamöter till 2019 alltså 2 år. 
 
Valberedningens presentation av ledamöter i Länsförbundet som är vald till 2018. 
 
Presentation av Marie Persson 
Marie Persson är en ung kvinna som suttit i Länsförbundets styrelse de senaste 3 åren. Marie bor i 
Tärnamo med sin familj. Marie är grundare av "Stoppa gruvan i Rönnbäck" och sitter i Sametinget. 
Marie är företagare och äger Kvanne grafiska. Marie kämpar för Björkvattsdalen och den samiska 
kulturen. Marie blev Årets Västerbottning 2012. 
 
Presentation av Peter Lugnegård 
Peter bor i Skellefteå och är utbildad Civilingenjör i byggteknik. Peters stora intresse är miljö och 
klimatfrågor och han har suttit i Miljönämnden som ordförande i Skellefteå. Han har ägt en konsultfirma 
som hjälpt företagare i eko-turism att komma igång. Peter är med i en nationell grupp i 
Naturskyddsföreningen som behandlar gruvfrågor i Sverige. Peter sköter hemsidor både i 
Skelleftekretsen och i Länsförbundet. Peter är kassör i Skelleftekretsen. 
 
 



Presentation av Torgny Forsgren 
Torgny Bor i Lycksele och är nybliven pensionär, men fortfarande aktiv. Just nu är han timanställd vid 
Lycksele kommun i ett lokalt LONA-projekt i naturvård. Torgny har större delen av sitt yrkesliv arbetat 
med miljö- och hälsoskyddsinspektör, även en tid som energirådgivare, i flera av inlandets kommuner, 
vid miljö- och byggnadskontoren i Lycksele, Sorsele, Storuman och nu senast i Vilhelmina. Torgny har 
varit medlem sedan 1960-talet och bl.a. varit länsordförande en period. Nu är han kretsordförande i 
Lycksele och sitter i Länsförbundets styrelse och är representant i skogssektorrådet och är med i 
klimatrådet vid länsstyrelsen. Torgny sitter också i en referensgrupp för vattenmyndigheten/Bottenviken 
 
Valberedningens förslag till revisorer: 
Valberedningen föreslår att vi väljer dessa på 1 år alltså till 2018 
 
Ordinarie revisor: Jan Bergström 
Presentation:  Jan är en gift man på 77år som bor i Umeå.  Han har en ingenjörsexamen 
  sedan 1963 på GTG, en handelsutbildning och utbildning i God revisions- 
  sed 2002 m.m. Han har haft en rad chefsuppdrag bl.a Europachef för 
  IVAC Califonia med placering i London. Jan har varit revisor för bl.a. 
  Kalix kommun, Miljöpartiet i Umeå m.m. Viktigt för honom i hans arbete 
  är dialog. 
 
Revisor för verksamhet: Rickard Hansson 
Presentation:  Rickard är en äldre herre som emigrerade i sena tonåren från södra 
  Sveriges snabba urbaniseringsområde. Han uppskattar miljön i Norrland. 
  Rickard är från en arbetarfamilj, blev tidigt intresserad av demokratifrågor 
  och ekonomisk demokrati. Han ser miljöfrågorna som viktiga. Klimat- 
  frågan är en ödesfråga. 
 
Revisorsuppleanter: Folke Lindemark 
  Ilkka Saarinen 
 
Valberedningens förslag till styrgrupp för kanslist. 
 
Valberedningen föreslår att den nu valda nya styrelsen för Länsförbundet Västerbotten blir styrgrupp för 
den nya kanslisten. 
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