
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR STYRELSEN 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN 2021 

 

Valberedningen har bestått av Ingegerd Saarinen, Karin Bjurberg Lindström och Frauke Molander. 

Eftersom Johan Granstrand (ordförande), Josefine Persson (vice ordförande), Peter Lugnegård och 

Maria Eriksson har valt att avsluta sina uppdrag vid årsstämman, jobbade valberedningen för att fylla på 

styrelsen med nya krafter. Tyvärr hittade vi ingen lämplig ordförandekandidat och kommer därför att 

fortsätta med detta arbete i högst två månader till. 

Ett stort hinder i letandet var att arbetsbelastningen för nuvarande ordföranden har varit väldigt hög, 

utöver det som många anser som rimligt för ett ideellt uppdrag. När arbetsgivar- och 

arbetsledningsansvaret för den kanslianställda verksamhetsutvecklaren ligger hos ordföranden utöver de 

vanliga uppgifter som uppdraget innebär så blir det lätt många timmar i veckan som en person förväntas 

arbeta. Vi ber därför stämman att diskutera huruvida ett arvode ska utgå för vardera del –

ordförandeuppgifter samt arbetsgivaransvar. 

Valberedningen föreslår årsstämman att välja tio styrelseledamöter med mandattid 1 år. 

 

STYRELSELEDAMÖTER: 

 

VALDA PÅ TVÅ ÅR 2020 OCH DÄRMED KVAR ETT ÅR KVAR: 

Maria Grånemo 

Krister Persson 

Maria Mårtensson 

 

OMVAL: 

Sture Gustafsson 

 

NYVAL: 

Erika Lyrén (förslag: kassör) 

Liv Oscarsson 

Elisabeth Holmström 

Björn Forsberg 

Hanna Zellman 

Bo Gunnar Pettersson (förslag: personalansvarig) 



ORDFÖRANDE: 

- vakant – 

Nominera till valberedningen och dela gärna uppdragsbeskrivningen i era nätverk! 

 

REVISORER 

Carina Asplund (ordinarie, nyval) 

Christina Westman (ordinarie, nyval) 

Rickard Hansson (suppleant, omval) 

 

VALBEREDNING: 

Frauke Molander (omval) 

Peter Lugnegård (nyval) 

- vakant - 

Nominera till valberedningen och dela gärna uppdragsbeskrivningen i era nätverk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volontarbyran.org/naturskyddsforeningen-i-vasterbotten/vill-du-bli-ordforande-i-naturskyddsforeningen-vasterbotten
https://www.volontarbyran.org/naturskyddsforeningen-i-vasterbotten/valberedare-till-naturskyddsforeningen-vasterbotten


PRESENTATION AV KANDIDATERNA 

MARIA GRÅNEMO 

Ålder: 28 år 

Bor i: Umeå 

Sysselsättning: läser till jägmästare vid SLU 

 

Jag har ett stort intresse för sådant som berör vår natur. Är mycket intresserad av konflikthantering och 

fördelningen mellan olika intressenters nyttjande av naturresurser. Är medlem i föreningen sedan flera år 

och sitter mitt andra år i länsförbundets styrelse. Jag vandrar gärna i skog och fjällmark, vilket är perfekt 

eftersom ett av mina andra intressen är att plocka bär! 

 

ERIKA LYRÉN (FÖRSLAG: KASSÖR) 

Ålder: 25 år 

Bor i: Storuman 

Sysselsättning: Deltidsanställd på butik, jobbar resterande tid i min firma där jag både jobbar med 

bokföring samt driver en gård med skog, grönsaksodling, höns, kaniner och biodling.  

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: 

Jag brinner för hållbart jord- och skogsbruk. Att vi ska kunna utöka vår lokala produktion på ett hållbart 

sätt. 

I länsförbundet vill jag engagera mig för skogen och bevaringen av de hotade arterna vi har i våra skogar 

här i Västerbotten. 

 

STURE GUSTAFSSON 

Ålder: 74 år 

Bor i: Åsele 

 

Jag bor i Åsele i en lägenhet med min familj. Jag har varit medlem sedan 1983 och sekreterare i 

länsförbundets styrelse sedan 90-talet. I drygt 42 år arbetade jag åt Försäkringskassan på olika ställen i 

länet. Mina största intressen är fåglar och skog. 

 

 

 



BJÖRN FORSBERG 

Ålder: 53 år 

Bor i: Bursiljum 

 

Jag är medlem i Naturskyddsföreningen sedan 1987 och har suttit i styrelsen för Umeå- och 

Vindelnkretsarna. Brinner starkt för omställningsfrågorna. 

Är forskare i statsvetenskap med inriktning på miljöpolitik och hållbar utveckling, samt författare och 

folkbildare. Disputerade 2002 på en avhandling om kommuner som går före i omställning till hållbar 

utveckling, och har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker om samhällsomställningen. Den senaste 

boken, Fartrusiga (2020), är den första bok på svenska som tar ett helhetsgrepp på frågan hur vi ställer 

om till ett fossilfritt transportsystem. 

 

MARIA MÅRTENSSON 

Ålder: 35 år 

Bor i: Skellefteå 

Jag är nationalekonom som jag byggt på med en tvärvetenskaplig masterutbildning på två år i hållbar 

utveckling. Miljö- och hållbarhetsfrågor ligger mig nära hjärtat, och till vardags jobbar jag som 

seniorkonsult inom strategisk hållbarhet, grön affärsutveckling och förändringsledning. Gemensamma 

nämnare i mina uppdrag är kommunikation, interna processer, ledarskapsfrågor och bolagskultur. 

I länsförbundet gillar jag att vara en del av ett team och jobba med att driva hållbarhetsfrågor tillsammans 

med andra. Jag kan bidra med konkreta erfarenheter från organisationsutveckling, strategiarbete och 

genomförande på ett inkluderande sätt. Den sociala biten är viktig för mig och jag tycker om att samverka 

I grupper med mångfald i kompetenser och personligheter. 

 

LIV OSCARSSON 

Ålder: 38 

Bor i: Umeå 

Sysselsättning: Förskollärare 

Är vald för andra året som ordförande i NF Umeå med omnejd och sitter för tredje året i styrelsen.  

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: Har varit aktiv kommunpolitiker i Karlstad. Engagerat mig i 

feministiska frågor och för migranters rättigheter.  

I länsförbundet vill jag engagera mig för ökad samverkan mellan kretsarna, och att öka vårt fokus på 

politisk påverkan. Jag vill få till en rejäl satsning på valåret 2022.  

 



KRISTER PERSSON 

Ålder: 68 år 

Bor i: Umeå 

 

Pensionerad gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Jag representerar det som kallas 

"naturvårdsintresset" i länets Viltförvaltningsdelegation sen inrättandet 2010. Det passar mig bra då jag 

under hela mitt vuxna liv intresserat mig för biologisk mångfald, särskilt betydelsen av de stora rovdjuren. 

I slutet av 1980-talet ansvarade jag för Naturskyddsföreningens "Projekt Varg". Utvecklingen har sedan 

dess 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". 

 

ELISABETH HOLMSTRÖM 

Ålder: 59 år 

Bor i: Robertsfors 

Har varit aktiv i Naturskyddsföreningen och nätverket Kärnkraftfritt Bottenviken i många år. Driver frågor 

kring klimatkrisen och omställning i många olika forum. 

 

BO GUNNAR PETTERSSON 

Ålder: 75 

Bor: mantalsskriven i Skellefteå, bor mest på Holmön 

Sysselsättning: Pensionär 

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: Friluftsliv 

 

I länsförbundet vill jag hjälpa till i rollen som arbetsgivaransvarig. Har lite erfarenhet då jag varit 

föreståndare för Holmöns Lanthandel, tidigare anställd vid Affärsverket SJ och jobbat fackligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANNA ZELLMAN 

Ålder: 56 

Bor i: Skellefteå 

Sysselsättning: för närvarande sjukskriven, så min ork kan svikta 

 

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: 

Jag brinner för miljö, odling, mångfald och medverkar i omställningsgruppen i Skellefteå. Har suttit i 

styrelse i SMU (Svenska Missionsförbundets Ungdom) i Umeå, samt i Guldstalagets styrelse i Skellefteå. 

Har sjungit i kör hela livet. 

 

I länsförbundet vill jag engagera mig för att vi kommer närmare målen för Parisavtalet. 

 

REVISORER: 

CARINA ASPLUND (ORDINARIE)  

Ålder: 64 år 

Bor i: Åsele 

Sysselsättning: Förvaltare på Carinas Bouppteckningsbyrå, ekonomi- och personalansvarig på ÅMV 

Production AB 

 

CHRISTINA WESTMAN (ORDINARIE)  

Ålder: 54 år 

Bor i: Överboda 

Sysselsättning: Ekonomiansvarig på Tidningar i Norr AB 

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: Lång erfarenhet av ekonomi och löner från olika företag inom 

främst det privata näringslivet. Engagerad som kassör i föreningslivet i Överboda, Stora Stenen och 

Stiftelsen Klippan.  

 

I länsförbundet vill jag engagera mig för en god och tydlig ekonomisk redovisning.  

RICKARD HANSSON (SUPPLEANT)  

Ålder: 67 år 

Bor i: Lycksele 


