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Verksamhetsberättelse	för	Norrlandsförbundet	2020 
Norrlandsförbundets styrelse avger följande berättelse över verksamheten 
2020: 

Året har bland annat kännetecknats av att vi har fortsatt att konsolidera det 
interna arbetet och intensifierat den utåtriktade verksamheten. Arbetet har 
dock försvårats av Coronasituationen i landet. Ordföranden har i debatt-
artiklar pekat på angelägna norrländska frågor. Under hösten lämnade 
förbundet remissvar på SOU 2020:8, Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget. 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. Förbundet har under året beviljats medlemskap i 
Landsbygdsnätverket. 

 
Kansliet är förlagt till Faxepark, Söderhamn. Kontorslokalen delar förbundet 
med Söderhamns kommunbygderåd, ALLIS. Förbundet har också ett mindre 
kansli i Lycksele. 

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 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 förekommit på nyhets- och opinionssidor i nationella och 
norrländska tidningar och i andra media. Artiklar och insändare har skrivits 
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på ett antal områden, vi har inbjudits att kommentera och bemöta andra 
skribenter och våra uppfattningar har efterfrågats och publicerats. Det har 
handlat om landsbygdens och norrlänningarnas förtroende för politik och 
myndigheter, skatteutjämningssystemet, om integration, om 
distansutbildning, lärcentra och högre utbildning, om infrastruktursatsningar 
av olika slag, återbäring från naturgivna resurser och regionala skattebaser, 
bland annat. 

Lokalekonomiska dagarna 14 – 15 oktober.  Distansmöte. Tema för konferensen 

”FRÅN KRIS TILL MÖJLIGHET– Sociala innovationer för klok omställning”. Lars 

Agerberg och Gunnar Olsson deltog båda dagarna. 

Norrlandsförbundets grupp ”Övriga Sverige” genomfört tre medlemsaktiviteter 

under året. Ett 15‐tal medlemmar, politiker, forskare och andra inbjudna gäster 

har deltagit. Den 11:e mars hann gruppen genomföra en fysisk träff strax innan 

restriktionerna infördes. Tema för mötet var möjligheten att etablera logistiska 

nav i mindre orter i glesbygd. Samordning av transporttjänster som exempelvis 

mattransporter, skolskjutsar, minibussar från och till större orter. På initiativ från 

gruppen Övriga Sverige beslutade Norrlandsförbundets styrelse i början av hösten 

att starta ett arbete för att ta fram underlag för förstudieprojekt om logistik i 

glesbygd. Kontakter kommer att tas med kommuner, privata aktörer, universitet 

och medborgare.  

Under hösten insåg man att gruppen behöver hålla sina möten digitalt. 4 

november genomfördes gruppens första helt digitala träff. På träffen fördjupades 

tankarna om projektet. Då hade kontakter tagits med ett universitet för att 

undersöka deras intresse av att medverka i projektet. 

Den 2 december anordnade gruppen ytterligare en digital träff. Denna gång om 

lokalekonomisk analys, en modell som syftar till att hushålla med begränsade 

resurser. Vi konstaterade att modellen, som hittills har använts för ett hundratal 

orter i Sverige, även kan användas i projektet om logistik i glesbygd. 

Som en del i arbetet med strategisk plan för det nationella 

landsbygdsprogrammet kommande EU‐programperiod anordnade 

Landsbygdsnätverket ett antal diskussioner i fokusgrupper. Olika teman 

diskuterades och Norrlandsförbundet genom förbundsordföranden deltog i tre 

fokusgrupper. De handlade om lokalt ledd utveckling, entreprenörskap och 

innovation. Under året har också diskuterats det nationella Landsbygdsnätverkets 

roll under kommande programperiod. 
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Norrlandsförbundet var i februari representerat vid Kontantupprorets konferens i 

Riksdagshuset i Stockholm, där ett antal större organisationer deltog, bland annat 

pensionärsorganisationer och frivilliga hjälporganisationer.       

Förbundsordföranden deltog och kunde knyta nya kontakter och berätta om 

förbundet. 

I samband med Kontantupprorets aktivitet gjorde förbundsordföranden en 

uppföljning av möte under Almedalsveckan 2019 med riksdagsledamoten Mikael 

Larsson i Riksdagen. Mikael Larsson sitter i Trafikutskottet och ansvarar bland 

annat för frågor kring IT och digitalisering. Frågor som är angelägna utifrån våra 

norrländska förutsättningar. 

Gunnar Olsson deltog vid Hela Sverige ska Levas digitala årsmöte den 7 maj.  

Förbundet lämnade i början av året slutrapporten om förstudieprojektet 
”Bildväxling Norrland”. Förstudien har varit finansierad av Leader Höga 
Kusten. Projektledare har varit Malin Ackermann.  

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	

Den 28 augusti genomfördes Norrlandsförbundets förbundsmöte. Mötet skulle 
ha genomförts i april i Gävle men på grund av pandemisituationen 
framflyttades mötet till augusti och genomfördes digitalt.  

De formella årsmötesförhandlingarna leddes av Kenneth Nilshem. 
Redovisning av verksamheten för 2019 gjordes, styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet och val av förtroendevalda förrättades.  

Genom att förbundsmötet genomfördes digitalt beslutades att 
hedersbelöningarna skulle delas ut av länsgrupperna under hösten. 

 

Hedersbelöningar	

Förbundets hedersbelöningar, Norrlandsbjörnen för särskilda insatser inom 
samhälls- och näringsliv, respektive Olof Högberg-plaketten för framstående 
kulturell gärning, tilldelades 2020 följande välförtjänta mottagare: 
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Norrlandsbjörnen	

Norrbotten Anton Lundholm, Kalix/Överkalix 
Västerbotten Anniqa Nygård och Arne Edström, Flanken 
Jämtland  Bodil Cornell, Ås 
Västernorrland Mats Löfroth, Kramfors 
Gävleborg  Johan Skoog, Gävle 

Olof	Högberg‐plaketten	

Norrbotten Gunhild Stensmyr, Övertorneå 
Västerbotten Clara Lidström, Tvärålund 
Jämtland Kristina Ernehed, Offerdal 
Västernorrland  Sara Parkman, Härnösand 
Gävleborg  Samantha Ohlanders, Järvsö 

Alla hedersbelöningar delades ut av respektive länsgrupp under hösten. 

Styrelse,	revisorer	och	valberedning	

Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året. Alla sammanträden utom ett 
har ägt rum digitalt via Zoom. Det fysiska mötet genomfördes den 29 januari i 
Kiruna. Bland annat diskuterades den kommande verksamhetsplanen.  

Studiebesök genomfördes på LKAB och Kiruna kommun. Bo Krogvig, LKAB, 
kommunikationschef berättade om LKABs verksamhet och alla utvecklings-
projektet som pågår. Verkligen stora och viktiga satsningar för att bredda 
produktportföljen och för att klara att bli fossil- och CO2fria om ca 15 år. 
Gunnar Selberg, kommunens kommunalråd berättade om kommunens 
utveckling och utmaningar. Att flytta delar av centrum för att möjliggöra 
fortsatt gruvdrift i området under de centra delarna av staden. Intressant 
och spännande att ta del av. Några deltagare besökte också Jukkasjärvi 
ishotell. 

Norrlandsförbundets förtroendevalda efter förbundsmötet den 28 augusti 
2020: 

Styrelse	

Ordförande            Kenneth Nilshem, Arbrå  

Vice förbundsordförande           Agnetha Alenius Madsen, Örnsköldsvik 

Ordinarie styrelseledamöter Anita Gustavsson, Hortlax  
 Malin Ackermann, Lycksele   
 Karin Johansson, Östersund 
 Ulla Näsman, Alnö 
 Gunnar Olsson, Söderhamn 
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Personliga suppleanter: Nils-Olov Lindfors, Gammelstad 
 Lars Westerlund, Kusfors 
 Joel Nordkvist, Östersund              

 Hans-Erik Näslund, Docksta 
 Erika Engberg, Bollnäs 
 
Revisorer: Kurt Vannerbäck, Luleå 
 Bengt Westman, Haparanda 
 
Revisorssuppleanter: Stefan Tornberg, Nordmaling 
  
Valberedning 
 
Ordinarie Åke Sandström, Västerbotten, 

sammankallande och adjungerad i styrelsen 
 Sven Holmqvist, Norrbotten 
 Stefan Fax, Jämtland 
 Louise Bergqvist, Västernorrland 
 Vakant, Gävleborg 
 
 
Ersättare Vakant, Norrbotten 
 vakant, Västerbotten 
 vakant, Jämtland 
 vakant, Västernorrland 
 vakant, Gävleborg	
Länsgrupper		

Samtliga fem län i Norrland har under 2020 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: Anders Öberg (sammankallande), 
Tomas Vedestig, Sven Holmqvist och Sarah Karlsson, Carola Lidén.  

Västerbottens länsgrupp har bestått av: Åke Sandström (sammankallande), 
Jan Hörnberg, Anna Frohm-Lindkvist, Patrik Persson och Ingrid Gustavsson.  

Jämtlands länsgrupp har bestått av: Robert Uitto (sammankallande), Karin 
Johansson, Stefan Nilsson, Sonia Elvstål, Annchristine Martinsson. 
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Västernorrlands länsgrupp har bestått av: Jonny Lundin (sammankallande), 
Roger Burland, Åsa Nilsson, Eva Back och Ulla Näsman. 

Gävleborgs länsgrupp har bestått av: Gunnar Olsson (sammankallande), John-
Erik Jansson, Eva Älander, Eva Marja Andersson och Kent Olsson.  

För gruppen Övriga Sverige är följande personer valda: Lars Agerberg 
(sammankallande), Ella Nilsson, Stockholm, Karin Molin, Stockholm, Paul 
Sundqvist, Stockholm och Jonas Unger, Lidingö.  

	

Medlemmar		

Antalet medlemskap i förbundet uppgick per den 31 december 2020 till 2470. 
28 kommuner och regioner har mellan 40 och 200 medlemskap, antalet 
företagsmedlemskap uppgår till 18 och antalet privatpersoner är 96. 

Ekonomi		

Förbundets ekonomi redovisas i separat årsbokslut. 

Slutord		

Styrelsen vill tacka alla norrlandsvänner och engagerade medlemmar för gott 
stöd och bra arbete under 2020. 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 2021 och kommande år. 

Ett stort tack till våra aktiva förtroendevalda, som ställt upp på olika sätt för 
att möjliggöra aktiviteterna i förbundet! 
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Styrelsen, april 2021 

 

 

Kenneth Nilshem  Agnetha Alenius Madsen 

 

 

Anita Gustavsson Malin Ackermann 

 

 

Karin Johansson Ulla Näsman 

 

 

Gunnar Olsson 
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Verksamhetsberättelse	för	Norrlandsförbundet	2020 
Norrlandsförbundets styrelse avger följande berättelse över verksamheten 
2020: 


Året har bland annat kännetecknats av att vi har fortsatt att konsolidera det 
interna arbetet och intensifierat den utåtriktade verksamheten. Arbetet har 
dock försvårats av Coronasituationen i landet. Ordföranden har i debatt-
artiklar pekat på angelägna norrländska frågor. Under hösten lämnade 
förbundet remissvar på SOU 2020:8, Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget. 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. Förbundet har under året beviljats medlemskap i 
Landsbygdsnätverket. 


 
Kansliet är förlagt till Faxepark, Söderhamn. Kontorslokalen delar förbundet 
med Söderhamns kommunbygderåd, ALLIS. Förbundet har också ett mindre 
kansli i Lycksele. 


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 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 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 landsbygdens och norrlänningarnas förtroende för politik och 
myndigheter, skatteutjämningssystemet, om integration, om 
distansutbildning, lärcentra och högre utbildning, om infrastruktursatsningar 
av olika slag, återbäring från naturgivna resurser och regionala skattebaser, 
bland annat. 


Lokalekonomiska dagarna 14 – 15 oktober.  Distansmöte. Tema för konferensen 


”FRÅN KRIS TILL MÖJLIGHET– Sociala innovationer för klok omställning”. Lars 


Agerberg och Gunnar Olsson deltog båda dagarna. 


Norrlandsförbundets grupp ”Övriga Sverige” genomfört tre medlemsaktiviteter 


under året. Ett 15‐tal medlemmar, politiker, forskare och andra inbjudna gäster 


har deltagit. Den 11:e mars hann gruppen genomföra en fysisk träff strax innan 


restriktionerna infördes. Tema för mötet var möjligheten att etablera logistiska 


nav i mindre orter i glesbygd. Samordning av transporttjänster som exempelvis 


mattransporter, skolskjutsar, minibussar från och till större orter. På initiativ från 


gruppen Övriga Sverige beslutade Norrlandsförbundets styrelse i början av hösten 


att starta ett arbete för att ta fram underlag för förstudieprojekt om logistik i 


glesbygd. Kontakter kommer att tas med kommuner, privata aktörer, universitet 


och medborgare.  


Under hösten insåg man att gruppen behöver hålla sina möten digitalt. 4 


november genomfördes gruppens första helt digitala träff. På träffen fördjupades 


tankarna om projektet. Då hade kontakter tagits med ett universitet för att 


undersöka deras intresse av att medverka i projektet. 


Den 2 december anordnade gruppen ytterligare en digital träff. Denna gång om 


lokalekonomisk analys, en modell som syftar till att hushålla med begränsade 


resurser. Vi konstaterade att modellen, som hittills har använts för ett hundratal 


orter i Sverige, även kan användas i projektet om logistik i glesbygd. 


Som en del i arbetet med strategisk plan för det nationella 


landsbygdsprogrammet kommande EU‐programperiod anordnade 


Landsbygdsnätverket ett antal diskussioner i fokusgrupper. Olika teman 


diskuterades och Norrlandsförbundet genom förbundsordföranden deltog i tre 


fokusgrupper. De handlade om lokalt ledd utveckling, entreprenörskap och 


innovation. Under året har också diskuterats det nationella Landsbygdsnätverkets 


roll under kommande programperiod. 







 


Norrlandsförbundet var i februari representerat vid Kontantupprorets konferens i 


Riksdagshuset i Stockholm, där ett antal större organisationer deltog, bland annat 


pensionärsorganisationer och frivilliga hjälporganisationer.       


Förbundsordföranden deltog och kunde knyta nya kontakter och berätta om 


förbundet. 


I samband med Kontantupprorets aktivitet gjorde förbundsordföranden en 


uppföljning av möte under Almedalsveckan 2019 med riksdagsledamoten Mikael 


Larsson i Riksdagen. Mikael Larsson sitter i Trafikutskottet och ansvarar bland 


annat för frågor kring IT och digitalisering. Frågor som är angelägna utifrån våra 


norrländska förutsättningar. 


Gunnar Olsson deltog vid Hela Sverige ska Levas digitala årsmöte den 7 maj.  


Förbundet lämnade i början av året slutrapporten om förstudieprojektet 
”Bildväxling Norrland”. Förstudien har varit finansierad av Leader Höga 
Kusten. Projektledare har varit Malin Ackermann.  


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	


Den 28 augusti genomfördes Norrlandsförbundets förbundsmöte. Mötet skulle 
ha genomförts i april i Gävle men på grund av pandemisituationen 
framflyttades mötet till augusti och genomfördes digitalt.  


De formella årsmötesförhandlingarna leddes av Kenneth Nilshem. 
Redovisning av verksamheten för 2019 gjordes, styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet och val av förtroendevalda förrättades.  


Genom att förbundsmötet genomfördes digitalt beslutades att 
hedersbelöningarna skulle delas ut av länsgrupperna under hösten. 


 


Hedersbelöningar	


Förbundets hedersbelöningar, Norrlandsbjörnen för särskilda insatser inom 
samhälls- och näringsliv, respektive Olof Högberg-plaketten för framstående 
kulturell gärning, tilldelades 2020 följande välförtjänta mottagare: 


	


	







 


Norrlandsbjörnen	


Norrbotten Anton Lundholm, Kalix/Överkalix 
Västerbotten Anniqa Nygård och Arne Edström, Flanken 
Jämtland  Bodil Cornell, Ås 
Västernorrland Mats Löfroth, Kramfors 
Gävleborg  Johan Skoog, Gävle 


Olof	Högberg‐plaketten	


Norrbotten Gunhild Stensmyr, Övertorneå 
Västerbotten Clara Lidström, Tvärålund 
Jämtland Kristina Ernehed, Offerdal 
Västernorrland  Sara Parkman, Härnösand 
Gävleborg  Samantha Ohlanders, Järvsö 


Alla hedersbelöningar delades ut av respektive länsgrupp under hösten. 


Styrelse,	revisorer	och	valberedning	


Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året. Alla sammanträden utom ett 
har ägt rum digitalt via Zoom. Det fysiska mötet genomfördes den 29 januari i 
Kiruna. Bland annat diskuterades den kommande verksamhetsplanen.  


Studiebesök genomfördes på LKAB och Kiruna kommun. Bo Krogvig, LKAB, 
kommunikationschef berättade om LKABs verksamhet och alla utvecklings-
projektet som pågår. Verkligen stora och viktiga satsningar för att bredda 
produktportföljen och för att klara att bli fossil- och CO2fria om ca 15 år. 
Gunnar Selberg, kommunens kommunalråd berättade om kommunens 
utveckling och utmaningar. Att flytta delar av centrum för att möjliggöra 
fortsatt gruvdrift i området under de centra delarna av staden. Intressant 
och spännande att ta del av. Några deltagare besökte också Jukkasjärvi 
ishotell. 


Norrlandsförbundets förtroendevalda efter förbundsmötet den 28 augusti 
2020: 


Styrelse	


Ordförande            Kenneth Nilshem, Arbrå  


Vice förbundsordförande           Agnetha Alenius Madsen, Örnsköldsvik 


Ordinarie styrelseledamöter Anita Gustavsson, Hortlax  
 Malin Ackermann, Lycksele   
 Karin Johansson, Östersund 
 Ulla Näsman, Alnö 
 Gunnar Olsson, Söderhamn 







 


Personliga suppleanter: Nils-Olov Lindfors, Gammelstad 
 Lars Westerlund, Kusfors 
 Joel Nordkvist, Östersund              


 Hans-Erik Näslund, Docksta 
 Erika Engberg, Bollnäs 
 
Revisorer: Kurt Vannerbäck, Luleå 
 Bengt Westman, Haparanda 
 
Revisorssuppleanter: Stefan Tornberg, Nordmaling 
  
Valberedning 
 
Ordinarie Åke Sandström, Västerbotten, 


sammankallande och adjungerad i styrelsen 
 Sven Holmqvist, Norrbotten 
 Stefan Fax, Jämtland 
 Louise Bergqvist, Västernorrland 
 Vakant, Gävleborg 
 
 
Ersättare Vakant, Norrbotten 
 vakant, Västerbotten 
 vakant, Jämtland 
 vakant, Västernorrland 
 vakant, Gävleborg	
Länsgrupper		


Samtliga fem län i Norrland har under 2020 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: Anders Öberg (sammankallande), 
Tomas Vedestig, Sven Holmqvist och Sarah Karlsson, Carola Lidén.  


Västerbottens länsgrupp har bestått av: Åke Sandström (sammankallande), 
Jan Hörnberg, Anna Frohm-Lindkvist, Patrik Persson och Ingrid Gustavsson.  


Jämtlands länsgrupp har bestått av: Robert Uitto (sammankallande), Karin 
Johansson, Stefan Nilsson, Sonia Elvstål, Annchristine Martinsson. 







 


Västernorrlands länsgrupp har bestått av: Jonny Lundin (sammankallande), 
Roger Burland, Åsa Nilsson, Eva Back och Ulla Näsman. 


Gävleborgs länsgrupp har bestått av: Gunnar Olsson (sammankallande), John-
Erik Jansson, Eva Älander, Eva Marja Andersson och Kent Olsson.  


För gruppen Övriga Sverige är följande personer valda: Lars Agerberg 
(sammankallande), Ella Nilsson, Stockholm, Karin Molin, Stockholm, Paul 
Sundqvist, Stockholm och Jonas Unger, Lidingö.  


	


Medlemmar		


Antalet medlemskap i förbundet uppgick per den 31 december 2020 till 2470. 
28 kommuner och regioner har mellan 40 och 200 medlemskap, antalet 
företagsmedlemskap uppgår till 18 och antalet privatpersoner är 96. 


Ekonomi		


Förbundets ekonomi redovisas i separat årsbokslut. 


Slutord		


Styrelsen vill tacka alla norrlandsvänner och engagerade medlemmar för gott 
stöd och bra arbete under 2020. 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 2021 och kommande år. 


Ett stort tack till våra aktiva förtroendevalda, som ställt upp på olika sätt för 
att möjliggöra aktiviteterna i förbundet! 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


Styrelsen, april 2021 


 


 


Kenneth Nilshem  Agnetha Alenius Madsen 


 


 


Anita Gustavsson Malin Ackermann 


 


 


Karin Johansson Ulla Näsman 


 


 


Gunnar Olsson 
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