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Verksamhetsberättelse för Norrlandsförbundet 2018
Norrlandsförbundets styrelse avger följande berättelse över verksamheten
2018:
Året har bland annat kännetecknats av att vi har fortsatt att konsolidera det
interna arbetet och intensifierat den utåtriktade verksamheten. Ordföranden
har i ett flertal debattartiklar pekat på angelägna norrländska frågor. Flera av
debattartiklarna har alstrat andra artiklar och har också väckt ytterligare
debatt vilket varit bra för förbundet. Förbundet har synts på sociala medier
som Twitter och Facebook.
Förbundet har samverkat med Hela Sverige ska leva, Sveriges
Vattenkraftskommuner och Inlandskommunerna frågor kring lokal och
regional beskattning. Bland annat genomfördes även under hösten 2018 en
gemensam träff med riksdagens skatteutskott för att belysa dessa frågor.
Kansliet är förlagt till Faxepark, Söderhamn. Kontorslokalen delar förbundet
med Söderhamns kommunbygderåd, ALLIS.
Ett arbetsutskott har fungerat som förberedande och verkställande organ och
Gunnar Olsson har ansvarat för kansliuppgifter och haft rollen som
sekreterare, tillsammans med Kenneth Nilshem, ordförande och Agnetha
Alenius Madsen v. ordförande och kassör i arbetsutskottet.

Information
Förbundets hemsida www.norrlandsförbundet.se uppdateras fortlöpande
genom kansliets försorg.
Förbundet har också varit aktiva på både Facebook och Twitter där kansliet
fortlöpande uppdaterar.
Tre nummer av medlemsbladet Norrsken och ett specialnummer för
Almedalen har getts ut under året. I varje nummer av Norrsken publiceras
intressanta lättillgängliga reportage av olika slag. Där redovisas aktuella
uttalanden, debattartiklar och insändare som Norrlandsförbundet haft ute i
medierna.

Aktiviteter
Under året har vi flitigt förekommit på nyhets- och opinionssidor i nationella
och norrländska tidningar och i andra media. Artiklar och insändare har
skrivits på ett antal områden, vi har inbjudits att kommentera och bemöta

andra skribenter och våra uppfattningar har efterfrågats och publicerats. Det
har handlat om landsbygdskommitténs arbete, om landsbygdens och
norrlänningarnas förtroende för politik och myndigheter, om integration, om
distansutbildning, lärcentra och högre utbildning, om infrastruktursatsningar
av olika slag och återbäring från naturgivna resurser och regionala
skattebaser, bland annat.
Den 16 januari genomförde länsgruppen i Västerbotten tillsammans med Hela
Sverige ska Leva/Västerbotten och Vuxenskolan ett seminarium under
rubriken ”Mer pengar kvar i bygden – kan regionaliserade skattebaser bidra
till att hålla ihop Sverige”. Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande och
Mattias Goldman, chef för tankesmedjan Fores deltog.
Gruppen övriga Sverige genomförde ett mingelmöte ”Tillsammans för Norrland”
den 10 april. Arrangemanget var lyckat och kommer troligen att upprepas. Den 18
juni genomfördes ett möte i Region Västerbottens lokaler med diskussioner om
möjligheter och utmaningar för Norrland. Bland andra som deltog var: Sture
Nordh, Anders Sundström och Jan Wejdmark.
16 maj anordnade förbundet ett frukostseminarium i Söderhamn om digitala
verktyg i samarbete med näringslivsorganisationen i Söderhamn. Cirka 20talet företag deltog i seminariet.
Under våren deltog Gunnar Olsson och Malin Ackermann i
Vattenkraftskommunernas årsmöte i Söderhamn. Även Inlandskommunerna
deltog. Viktigt att hitta samverkan med föreningar som verkar i samma
geografiska region. Olsson deltog även vid vattenkraftskommunernas möte
den 28 november med riksdagens skatteutskott. Vid mötet deltog även
inlandskommunernas Ekonomisk förening och Hela Sverige Ska Leva.

I maj genomfördes Hela Sverige Ska Levas Landsbygdsriksdag.
Norrlandsförbundet var på plats och delade monter med länsbygderåden i
norr. Arrangemanget var imponerande upplagt. Studieresor i hela Höga
Kusten- regionen företogs med bra guider och spännande besök.
Förbundet var representerad genom Ulla Näsman, Agnetha Alenius Madsen,
Anita Gustavsson, Gunnar Olsson och Kenneth Nilshem vid Almedalen på
Gotland i början av juli.
Gunnar Olsson och Malin Ackermann deltog i Inlandskommunernas möte
den 10 oktober om samordning av aktiviteter. Mötet genomfördes i Hela
Sveriges lokaler på Stortorget. Vid mötet deltog även
Vattenkraftkommunerna, Hela Sverige ska Leva, Inlandsbanan och
Småkom.
Tillsammans med nybildade föreningen Landstormen manifesterade

förbundet vikten av en bättre relation mellan stad och land. Bland talarna
vid mötet på Mynttorget i Stockholm återfanns Kenneth Nilshem och Malin
Ackermann.
Kenneth Nilshem deltog vid Hela Sverige ska Levas årsmöte.
Förbundet har erhållit projektmedel från Leader Höga Kusten för ett
förstudieprojekt för att ändra bilden av Norrland. Projektnamn ”Bildväxling”.
Den 23 oktober invigdes förbundets nya kontor i Lycksele. Malin Ackermann
kommer att vara kontaktperson vid kontoret. Malin kommer också att vara
projektledare för förbundets Leaderprojekt ”Bildväxling”.
Kanslifunktionerna har förbundet under året köps av GO-konsult. Gunnar
Olsson har därigenom knutits till de administrativa uppgifterna och det
redaktionella och grafiska arbetet med medlemstidningen Norrsken.

Förbundsmöte Östersund
Den 26 - 27 april genomfördes Norrlandsförbundets förbundsmöte i
Östersund.
Under förmiddagen dag ett välkomnades mötesdeltagarna vid en lunch på
Jamtli där Håkan Larsson, fd riksdagsman för Jämtland, berättade om

om norsk landsbygdsutveckling. Under eftermiddagen informerade
Christina Wistman, biträdande museichef om Jamtli och dess breda
verksamhet. Torgärd Notelid, antikvarie berättade livfullt om verhogdalsbonaderna. Patrik Jemteborn, VM-general för kommande VM i skidskytte
berättade om planerna, förberedelser och utmaningar inför evenemanget.
Eftermiddagen avslutades med ett besök på AIM Sweden. Företaget är
specialiserat på 3-D laserteknik för produktion av produkter för såväl
mekanisk industri som för implantat inom sjukvården. Lars-Erik
Rännar, forskare vid Mittuniversitetet berättar om företagets utveckling från
forskningsprojekt till kommersiellt
Förbundsmötets festmiddag intogs på Östersunds rådhus. Östersunds
kommun stod som värd och Kommunalrådet AnnSofie Andersson höll ett
uppskattat tal. Extra roligt att notera var att sex av tio mottagare av
förbundets hedersbelöningar hade möjlighet att närvara vid middagen och
fick ta emot sina hedersbelöningar, diplom och blommor.
Under förmiddagen dag två informerade Sören Bäckström, vd vid
Sparbanksstiftelsen i Jämtland om och bankens bidrag till regionens
utveckling. Imponerande verksamhet där mycket av bankens vinst går tillbaka
till bygden.

De formella årsmötesförhandlingarna leddes av Stefan Fax. Redovisning av
verksamheten för 2017 gjordes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och val av
förtroendevalda förrättades.

Hedersbelöningar
Förbundets hedersbelöningar, Norrlandsbjörnen för särskilda insatser inom
samhälls- och näringsliv, respektive Olof Högberg-plaketten för framstående
kulturell gärning, tilldelades 2018 följande välförtjänta mottagare:
Norrlandsbjörnen
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg

Nils-Olof Rehnman, Luleå
Råsunda Mekaniska i Forsvik, Storuman
Brunkulla Gård, Frösön
TSC Allservice, Sundsvall
Martina Svensson, Kungsberget, Sandviken

Olof Högberg‐plaketten
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg

Lotta Stoor och Piera Niilá Stålka, Stoorstålka,
Jokkmokk
Föreningen Konstvägen Sju Älvar
Östersunds Fotbollsklubb, Östersund
Katarina Östholm, Undrom
Elisabeth Rynell, Delsbo/Årsta

Sex av de tio belöningarna kunde delas ut i samband med festmiddagen vid
förbundsmötet. Råsunda Mekaniska, Brunkulla Gård, TSC Allservice, Martina
Svensson fick sina Norrlandsbjörnsplaketter och Katarina Östholm,
Föreningen sju älvar fick sina Olof Högberg-plaketter.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året. Vid tre av tillfällena har
sammanträdet ägt rum per telefon. Styrelsen har haft fyra fysiska möten, i
Umeå i januari, i Östersund i samband med förbundsmötet (styrelsemöte och
konstituerande möte) i april och ett i oktober i Lycksele.
Norrlandsförbundets förtroendevalda efter förbundsmötet den 27 april 2018:
Styrelse
Ordförande

Kenneth Nilshem, Arbrå

Vice förbundsordförande

Agnetha Alenius Madsen, Ulvön

Ordinarie styrelseledamöter

Anita Gustavsson, Hortlax

Malin Ackermann, Lycksele
Tord Adnor, Östersund
Hans-Erik Näslund, Docksta
Gunnar Olsson, Söderhamn
Personliga suppleanter:

Anders Öberg, Södra Sunderbyn
Lars Westerlund, Kusfors
Mona Modin-Tjulin, Östersund
Ulla Näsman, Alnö
Marit Holmstrand, Ljusdal

Revisorer:

Kurt Vannerbäck, Luleå
Stefan Tornberg, Nordmaling

Revisorssuppleanter:

Ingela Uvberg, Luleå

Valberedning
Ordinarie

Anita Blomqvist, Gävleborg, sammankallande
och adjungerad i styrelsen
Sven Holmqvist, Norrbotten
Åke Sandström, Västerbotten
Stefan Fax, Jämtland
Louise Bergqvist, Västernorrland

Ersättare

Vakant, Norrbotten
Per-Erik Stenvall, Västerbotten
Robert Uitto, Jämtland
Ewa Back, Västernorrland
Berit Kvist, Gävleborg

Förändringar under året: Anita Blomqvist gick bort under försommaren,
platsen är vakant och Tord Adnor har avsagt sig sitt uppdrag på grund av flytt,
platsen vakant.
Länsgrupper
Samtliga fem län i Norrland har under 2018 haft länsgrupper valda på
förbundsmötet. Utflyttade norrlänningar representeras av gruppen Övriga
Sverige. Länsgrupperna har bland annat diskuterat nomineringar till
pristagare till Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten, förbundets
verksamhet samt medlemsvärvning. Styrelserepresentanterna och
valberedarna för respektive län kallas också till mötena.

Norrbottens länsgrupp har bestått av: Bengt Westman (sammankallande),
Lennart Thörnlund, Sven Holmqvist och Majvor Johansson, Carola Lidén.
Västerbottens länsgrupp har bestått av: Åke Sandström (sammankallande),
Jan Hörnberg, Per-Erik Stenvall, Anders Larsson och Ingrid Gustavsson.
Jämtlands länsgrupp har bestått av: Jim Salomonsson (sammankallande),
Annika Nyholm, Stefan Nilsson, Joel Nordkvist, Sven-Åke Draxten.
Västernorrlands länsgrupp har bestått av: Jonny Lundin (sammankallande),
Roger Burland, Åsa Nilsson, Sigge Jungell och Kristina Granlöf.
Gävleborgs länsgrupp har bestått av: Anita Blomqvist (sammankallande),
Sven-Erik Lindestam, Eva Älander, Patrik Stenvard och Bente Sandström. Två
hedersmedlemmar: Sture Norberg och Stig Wigren.
För gruppen Övriga Sverige är följande personer valda: Lars Agerberg
(sammankallande), Ella Nilsson, Stockholm och Jonas Unger, Lidingö. (två
vakanta platser)

Medlemmar
Antalet medlemskap i förbundet uppgick per den 31 december 2018 till 2 755.
32 kommuner och landsting har mellan 40 och 200 medlemskap, antalet
företagsmedlemskap uppgår till 27 och antalet privatpersoner är 130 stycken.

Ekonomi
Förbundets ekonomi redovisas i separat årsbokslut.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla norrlandsvänner och engagerade medlemmar för gott
stöd och bra arbete under 2018. De norrländska förhållandena med de långa
avståndens utmaningar har präglat opinionsarbetet och den politiska
påverkan vi arbetat med. Vi upplever att Norrlandsförbundet blivit
uppmärksammat och lyssnat på i debatten om utvecklings- och
landsbygdsfrågor under året. Vi vet att vi påverkat med våra argument och vår
kunskap. Detta fortsätter 2019och kommande år.
Ett stort tack till våra aktiva förtroendevalda, som ställt upp på olika sätt för
att möjliggöra aktiviteterna i förbundet!
Vi tackar även Region Jämtland/Härjedalen och Östersunds kommun som var
värd för vårt förbundsmöte, sponsorer samt övriga samarbetspartners.

Styrelsen, april 2019

Kenneth Nilshem

Agnetha Alenius Madsen

Anita Gustavsson

Malin Ackermann

Mona Modin-Tjulin

Hans-Erik Näslund

Gunnar Olsson

