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Ordförande o Vice ordförande 
Norsk sida har innehar ordförandskapet ytterligare ett år. Asgeir Almås är idag ordförande 
 
 
Ersättningar: 
Valberedningen föreslår oförändrade ersättningar för förtroendevalda representanter i styrelsen. 
Detta innebär för ordförande: 10 000 kr och för vice ordförande 8 000 kr. 
 
 
Underlag för nominering av MidtSkandias styrelse:  
Från svenska sidan nomineras: 

 en ordinarie och en ersättare från Regionförbundet Västerbottens län . 

 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. 

 En ordinarie representant från Helgelands största kommun. 

 Näringslivsrepresentanten och dess vararepresentant nomineras av kommunerna i 
Helgeland. 

Detta ger en styrelse med 6 ledamöter från vardera landet samt 
6 ersättare/vararepresentanter från varje land. 
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Förslag av styrelse 2015-2017 
Storuman  Patrik Persson (Storuman) ordinarie omval 2år 
Dorotea Greger Lindqvist (Dorotea) ersättare/vara omval 2år 
 
  Bård-Anders Langö (Alstahaug)  ordinarie nyval 2år 
  Hanne Nora Nilssen (Alstahaug) ersättare/vara omval 2år 
 
Region Västerbotten  Johan Söderling (Region Västerbotten) ordinarie omval 2år 
  Tomas Nilsson (Region Västerbotten)  ersättare nyval 2år 
 
Rana  Kai Henriksen (Rana kommune) ordinarie * 2år 
  Tormod Steen  (Rana kommune) ersättare/vara * 2år 
 
Näringen Gun-Karin Karlsson (VHK) ordinarie omval 2år 
  Nina Louglin (Vindeln) ersättare/vara nyval 2år 
 
Näringen  Knut Horn (Brönnöy) ordinarie omval 2år 
  Trine Rimer (Rana)  ersättare/vara nyval 2år 
 
Sör Helgeland Regionråd Johnny Hansen, (Brönnöy) ordinarie fyllnadsv 1år 
  Ken Richard Hansen, (Vega) ersättare/vara fyllnadsv 1år 
 
Vilhelmina  Åke Nilsson (Vilhelmina) ordinarie 
Sorsele  Caisa Abrahamsson (Sorsele) ersättare/vara 
 
Nordland fylkeskommune Hild-Marit Olsen  ordinarie fyllnadsv 1år 

Knut Petter Torgersen  ersättare/vara 
 
Umeå  Margareta Rönngren  ordinarie fyllnadsv. 1år 
Vännäs Sonja Eriksson  ersättare/vara  
 
Indre Helgeland Regionråd  Asgeir Almås  ordinarie 

Marit Bye (Nesna)  ersättare/vara fyllnadsv 1år 
 
Lycksele Marika Lindgren ordinarie 
Åsele Peter Lindström ersättare/vara 
 
 
*Representanter från Rana föreslås sitta kvar i styrelsen fram till det norska kommunala valet i höst. 
Därefter utser Rana kommune sina representanter utifrån det nya styret i kommunen som då direkt 
ingår i MidtSkandias styrelse. 
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