
Valberedningens förslag till ny styrelse för Naturskyddsföreningen Västerbotten 
2018. 

Länsförbundets styrelse består av minst fem (5 ) ledamöter varav en ordförande, 
enligt stadgarna §12. 

 

Val av ordförende: Mats Djupsjöbacka  omval 

Ordföranden väljs på 1 år 

Val av ledamöter: Torgny Forsgren  omval 

  Peter Lugnegård  omval 

  Krister Persson  nyval 

Ledamöterna väljs på 2 år till 2010 

 

 

Ledamöter som skall väljas nästa år 2019 är: 

Sture Gustavsson, Josefine Persson 

 

Valberedningens förslag till revisorer för länsförbundet i Naturskyddsföreningen 
i Västerbotten 2018. 

Revisorerna väljs på 1 år 

Ordinarie revisor: Jan Bergström   

  Rickard Hansson   

Revisorsuppleanter: Folke Lindemark 

  Ilkka Saarinen 

 

 

Valberedningens förslag till styrgrupp för kansliet: 

Valberedningen föreslår att stämman väljer hela den nyvalda styrelsen för 
länsförbundet till styrgrupp för kansliet. 



Presentation 1 Mats Djupsjöbacka 2018 
 
Mats är 56 år och bor strax utanför Umeå och jobbar med undervisning och forskning inom 
arbetshälsoområdet. Mats har tidigare varit ledamot i Umeåkretsens styrelse och var vice ordförande i 
Länsförbundets styrelse 2015-2016 och ordförande under det senaste året. I arbetet inom 
Länsförbundets styrelse har hans största intresse varit utveckling och stöd till kretsarna för att 
Naturskyddsföreningen ska bli en starkare folkrörelse i länet. 
 
 
Presentation 2 Sture Gustafsson 2018 
 
Sture Gustafsson bor i Åsele i en lägenhet med sin familj. Sture har varit medlem sedan 1983 och 
sekreterare i länets styrelse sedan 90-talet.  
I drygt 42 år arbetade han åt försäkringskassan på olika ställen i länet. 
Sture är en man i sina bästa år som säkert har mycket kvar att ge. 
Stures största intressen är fåglar och skog. 
 
 
Presentation 3 Josefine Persson 2018 
 
Josefine är en ung kvinna som bor i Umeå och är sambo. 
Josefine jobbar som trafikplanerare och studerar pedagogik vid Luleå universitet. 
Josefine har studerat biologi och geovetenskap. 
Josefine är biolog, och har två katter. 
Josefine cyklar montainbike ibland, gillar att spela brädspel och utövar yoga desto mer. 
Hon har varit ledamot i länsförbundets styrelse i 2 år 
 
 
Presentation 4 Torgny Forsgren 
 
Torgny har nyligen blivit pensionär, men fortfarande aktiv Han har större delen av sitt 
yrkesverksamma liv arbetat som miljö- o hälsoskyddsinspektör, även en tid som 
energirådgivare, i flera av inlandets kommuner, vid miljö- o byggnadskontoren, Lycksele, 
Sorsele, Storuman och senast i Vilhelmina.   
Torgny har varit med i Naturskyddsföreningen sedan senare delen av 1960 talet, med 
kemikalie- och skogsaktiviteterna under 1970-talets början, han har varit engagerad i dess 
lokala styrelse under flera år, nu är han kretsordförande. Torgny har i olika omgångar också 
varit med i länsförbundets styrelse, under några år var han också länsordförande.  
Torgny engagerar sig i många natur- och miljöfrågor samt i klimat och energifrågor lokalt och 
i länet. Han är NFs representant i skogsektorrådet och i referensgruppen för 
vattenmyndigheten/Bottenviken, deltar även för NF vid klimatrådet vid länsstyrelsen.   
Intressen är förstås natur, kultur. Just nu är han timanställd vid Lycksele kommun i ett LONA-
projekt/lokalt naturvårdsprojekt.  
 
Presentation 5 Peter Lugnegård 2018 
 
Peter bor i en lägenhet i Skellefteå och har en utbildning till Civilingenjör i byggteknik. 
Peters stora intresse är miljö, han har suttit som ordförande i miljönämnden i Skellefteå. 
Peter 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. 



Peters största intresse är vår miljö och klimatfrågor 
Peter sitter i styrelsen ett år till, är alltså vald fram till 2018, han sköter hemsidor både i skelleftekretsen 
och i länet. 
Peter är kassör i Skelleftekretsen 
 
 
Presentation 6 Krister Persson 
 
Krister är gymnasielärare i biologi och naturkunskap som nu pensionerat sig. Ämnesplaner och 
kursplaner sen 90-talets början har haft stora inslag av hållbar utveckling så därigenom är han 
uppdaterad. Krister representerar det som kallas "Naturvårdsintresset" i länets 
ViltFörvaltningsDelegation sen inrättandet 2010. Det passar honom bra då han under hela sitt vuxna liv 
intresserat sig för biologisk mångfald, särskilt betydelsen av de stora rovdjuren. I slutet av 80-talet 
ansvarade han för Naturskyddsföreningens "Projekt Varg". Utvecklingen sen 80-talet har varit positiv för 
de stora rovdjuren och idag är den stora uppgiften att i Sverige garantera efterlevnaden av Art och 
Habitatdirektivet, det som ibland kallas "livsmiljödirektivet". 
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