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Nomineringsunderlag för medlemmar 2023, MidtSkandia 
 
För information till samtliga medlemmar i MidtSkandia inför årsmötet 2023. 
Styrelsen väljs på årsmötet som sker den 7-8 juni. Som medlemmar har ni 
rätt att nominera ledamöter enligt stadgarna (se sammanfattning nedan). 
Dessutom är det viktigt att ni som medlemmar meddelar vem som är ert 
ombud på årsmötet. Det kan vara samma person som ni nominerar till 
styrelsen, om ni vill det. 
 
Praxis är att ordförande väljs för två år från Sverige och för två år från 
Norge, vice ordförande från det andra landet. Ordförande Tomas Mörtsell 
(Storuman) har nu suttit i två år. Medlemmar får också nominera ordförande 
och vice ordförande om ni vill det. 
 
Nomineringar skickas till Valberedningen eller till svensk koordinator, 
kontaktinformation nedan. Vi vill ha era nomineringar så snart det går. 
 
Styrelsesammansättning enligt stadgarna: 

En styrelse som representerar regionens partnerskap nomineras på 
följande sätt: 
 

- Från svenska sidan nomineras en ordinarie och en ersättare från Region 
Västerbotten. 
 

- Kommunrepresentanterna och deras ersättare nomineras av kommunerna i 
Västerbotten, med tyngdpunkten i 2 gränskommuner mot Norge samt länets 
största kommun. 

 
- Näringslivsrepresentanten och dess ersättare nomineras av kommunerna i 

Västerbotten. 
 

- Från norsk sida nominerar Nordland Fylkeskommune en ordinarie och en 
ersättare/vararepresentant. 

 
- Kommunrepresentanterna och deras vararepresentanter nomineras av 

kommunerna i Helgeland, med en från vardera av de tre regionråden 
samt en ordinarie representant från Helgelands största kommun. 

 
- Näringslivsrepresentanten och dess vararepresentant nomineras av 

kommunerna i Helgeland. 
 

- Medlemsstrukturen bibehålls så att det är Nordland Fylkeskommune, 
Region Västerbotten och samtliga kommuner i Västerbotten och 
Helgeland som har möjlighet att bli medlemmar. Företag och 
organisationer i samma område kan också bli medlemmar. 
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Följande styrelse är vald nu (med kommentarer): 
Norge:   

Ordinarie Vald till Vara/Ersättare Vald till 
Geir Waage,vice ordf Rana 2023 mandat går ut Anita Sollie, Rana 2023 mandat går ut 
Monica Sande, NFK 2024 Stig Frode Olsen 2024 
Peter Talseth, Alstahaug 2023 mandat går ut Arne Langset, Alstahaug 2023 mandat går ut 
Hanne Davidsen, Indre 
Helgeland Regionråd 

2023 mandat går ut Harald Lie, Hattfjelldal 2023 mandat går ut 

Eilif Traelnes, Helgeland 
regionråd 

2024 Ellen Schjölberg, Grane 2024 

Ingvild Skogvold, Rana 
näringsförening 

2023 mandat går ut Trine Gabor, Rana NF 2023 mandat går ut 

 
Sverige: 

Ordinarie Vald till Vara/Ersättare Vald till 
Tomas Mörtsell, ordf, 
Storuman 

2023 mandat går ut Mathias Haglund, Vindeln 2023 mandat går ut 

Greger Lindqvist 2024 VAKANT  
Anna Frej, Reg Vbtn 2023 mandat går ut Jarls Folkesson, Reg 

Vbtn 
2023 mandat går ut 

Janet Ågren, Umeå 2024 Henric Jakobsson, 
Vännäs 

2024 

Christer Rönnlund, Lycksele 2023 mandat går ut Andreas From, Åsele 2023 Åsele lämnar VAKANT 
Anders Hjalmarsson, 
Handelskammaren AC 

2023 mandat går ut Siv Forsén, 
Handelskammaren AC 

2023 mandat går ut 

 
Kommentarer och upplysningar 
 

- Södra Helgeland Regionråd och Helgeland regionråd har gått samman under 
Helgeland Regionråd IKS. Det nya regionrådet kvarstår som medlemmar. 
Övriga kommuner i Helgelandsrådet är nu medlemmar. Detta gör att 
samtliga kommuner på Helgeland nu är medlemmar. Stig Sörra på 
Helgelandsrådet samordnar dessa. Asgeir bör kontakta Stig Sörra och vår 
nye koordinator i Norge Allan Berg (RU) om detta. 
 

- Åsele har utträtt ur föreningen, ytterligare en ersättarplats är alltså tom 
 

- De politiskt valda ledamöterna kan vara valda för hela mandatperioder, 
medlemmar får gärna meddela valberedningen hur det förhåller sig 
 

- Årsmötet är den 7-8 juni, preliminärt i Vasa, Finland (fysiskt möte). För en 
rimlig beredningstid behöver valberedning/sekretariat medlemmarnas 
nomineringar så fort det går, gärna under april.  
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Valberedningen består av: 
 
Karin Malmfjord, Storumans kommun 
E-mail: karin.malmfjord@storuman.se 
Telefon: +46 705946155 
 
Asgeir Almaas, Indre Helgeland regionråd/Hattfjelldal kommune 
E-mail: asgeir.almaas@icloud.com  
Telefon: +47 97660466 

 

Svensk koordinator: 
 
Hans-Peter Carlson 
E-mail: hans-peter.carlson@storuman.se 
Telefon: +46 702492228 
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