
Länsstämman 2019. 

Valberedningen föreslår länsstämman att utöka styrelsen med 3 ledamöter 

Från fem ledamöter till åtta. 

Länets styrelse har uttryckt att de behöver vara fler om besluten och arbetet i 
styrelsen. 

 

Eftersom Torgny Forsgren vill avgå under mandatperioden så föreslår 
valberedningen att årsstämman beslutar att göra ett fyllnadsval och att 
stämman väljer Christine Ratke i hans ställe. 

 

 

 



Så ser länsförbundets styrelse ut innan årsmötet 2019 

Ordförande  Mats Djupsjöbacka  väljs årsvis 

Ledamöter Torgny Forsgren  vald till 2020 

  Peter Lugnegård  vald till 2020 

  Krister Persson  vald till 2020 

  Sture Gustavsson  vald till 2019 

  Josefine Persson  vald till 2019 

 

Revisorer väljs årsvis: 

Ordinarie revisor Jan Bergström  ekonomi 

  Rickhard Hansson  verksamhet 

Revisorsupp: Ilkka Saarinen 

____________________________________________________ 

Ordföranden Mats Djupsjöbacka  avböjer omval 

Ledamot  Torgny Forsgren  vill avgå, så för 

     honom behövs 

     ett fyllnadsval 

  Sture Gustavsson  omval 

  Josefine Persson  omval 

Plus att styrelsen behöver ut ökas med minst 2 ledamöter till.  

Det betyder att vi måste hitta en ordförande och tre ledamöter. 

 

 

 

  



Förslag på Nya styrelseledamöter i länsförbundet Västerbotten 2019. 

Ordförande  Emelie Arkad emelie.arkad@hotmail.com 

Ledamot  Sture Gustavsson aquila7k@gmail.com 

  Josefine Persson persson.josefine92@gmail.com 

  Christine Ratke christine.ratke@gmx.net 

  Maria Grånemo maria.granemo@hotmail.com 

  Frauke Molander frauke.molander@gmail.com  

  Johan Granstrand johan@sweetearth.se 

 

Orföranden väljs på 1 år Emelie Arkad till 2020 

Sture Gustavsson  2 år till 2021 

Josefine Persson  2 år till 2021 

Christine Ratke  1 år till 2020     fyllnadsval (Torgny) 

Maria Grånemo  1 år  till 2020 

Frauke Molander  2 år till 2021 

Johan Granstrand  2 år till 2021 

Övriga i styrelsen är: 

Kristier Persson  vald till  2020 

Peter Lugnegård  vald till  2020 

 

Revisorer:  

Nils-Ivar Arvidsson  Ordinarie väljs till 2020 

 

Rikard Hansson suppleant  väljs till  2020 
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Presentation av nya styrelsemedlemmar 2019 

Emelie Arkad är 27 år bor i Umeå och har ett stort natur- och miljöintresse. 

Hon har utbildat sig till miljö- och hälsoskyddsinspektör och har jobbat som 
hållbarhetskonsult med att coacha & utbilda företag inom miljölagstiftning och 
ledningssystem/systematik. I nuläget är hon hållbarhetssamordnare på ett 
företag. 

Hon är även intresserad av strukturer och samarbetsformer inom 
organisationer. 

Christine Ratke är Dr i biologi, ämneslärare i NO-ämnen. Hon har erfarenheter 
från Greenpeace, varit studentrepresentant. 

Hon är född och uppvuxen i Tyskland och talar flytande Svenska, Tyska och 
Engelska. 

Maria Grånemo är 26 år och bor i Umeå och läser till jägmästare vis SLU. Har 
tidigare varit aktiv i Naturskyddsförenigen i Stockholm bl.a i ”Stockolms 
vattengrupp” där dom jobbade med att nå ut med information om Stockholms 
vatten.  

Johan Granstrand är 39 år och bor i Skellefteå. Han har drivit egen verksamhet 
som skrivande, fotograferande och på senare år filmande journalist i snart 20 
år. Han har ett samhällsengagemang som motor och med önskan om att 
förändra. De senaste åren framför allt med inriktning på hållbar besöksnäring, 
natur och miljöfrågor. 

Frauke Molander är 36 år, kommunikatör till yrket.   

 Är gift och har två barn. Efter fyra år i Jämtland flyttade hon i höstas tillbaka till 
Umeå där hon jobbar som informatör på Hjälpmedel Västerbotten. 
2013 blev hon aktiv som ideell informatör i Umeåkretsen, sedan invald som 
ledamot och 2013 ordförande. Även i Östersundskretsen verkade hon som 
kommunikatör och vice ordförande. Frauke deltog i riksföreningens utbildning 
för hållbart ledarskap och var 2016-18 ledamot i riksvalberedningen.  
 



Ny Ordinarie revisor: Nils-Ivar Arvidsson Lycksele är 63 år och jobbar som 
revisor. Hans telefon 0950 15925 och majladress:  
nilsivar.arvidsson@gmail.com  
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Presentation av tidigare medlemmar i länsförbundets styrelse som 
valberedningen föreslår omval på: 

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. 

Stures största intressen är fåglar och skog. 

 

Josefine Persson 

Josefine är 27 år  bor i Umeå och är sambo. 

Hon jobbar som trafikplanerare och studerar pedagogik vid Luleå universitet 

och  har studerat biologi och geovetenskap. 

Josefine är biolog. Hon cyklar montainbike ibland, gillar att spela brädspel och 
utövar yoga desto mer och har två katter. 

Hon har varit ledamot i NF i 2 år 
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