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Verksamhetsberättelse för Norrlandsförbundet 2015
Norrlandsförbundets styrelse avger följande berättelse över verksamheten
2015:
Året har bland annat kännetecknats av att vi har inlett ett samarbete med
Parlamentariska landsbygdskommittén. Debattartiklar har publicerats med
hela eller delar av styrelsen som undertecknare. 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.

Opinionsbildning
Under 2015 har Norrlandsförbundet skickat in åtta debattartiklar. Förbundet
har också uppmärksammats i samband med utdelning av våra utmärkelser
och i samband med temat på vårt förbundsmöte. Alla debattartiklar,
pressmeddelanden och andra egna initiativ, som till exempel uttalanden, finns
att läsa på förbundets hemsida.
Det finns en viss tröghet med att använda debattartiklar som debattform och
därför lyfter förbundet oftast aktuella norrlandsfrågor på Facebook och
Twitter.
När förbundet agerar i samhällsdebatten håller vi oss främst till de
profilfrågor som styrelsen beslutat om i verksamhetsplanen för året (se
www.norrlandsforbundet.se). Förbundet har också agerat i dagsaktuella
frågor som rör Norrland.
Under 2015 skickade Norrlandsförbundet in följande debattartiklar:
Vädjan till civilminister Ardalan Shekarabi: vänta med att lägga ner
statliga myndigheter till vi sett var lokaliseringsutredningen visar –
Debattartikeln skickades in den 24 april och publicerades åtta gånger. Det blev
också flera artiklar och radioinslag som bekräftade att vi hade lyft en viktig
fråga.
Öppet brev om kompetensförsörjning till ansvariga ministrar – I
samband med förbundsmötet i maj skickades ett uttalande som inte alstrade
någon media. Vi skickade därför in en debattartikel på samma tema den 23
juni som publicerades 21 gånger och fick flera reaktioner. Bland annat fick vi
ett långt svar från Utbildningsdepartementet som finns att läsa på förbundets
hemsida eller i Norrsken nummer 3, 2015.
Kom ihåg Norrland! – Årets mest uppmärksammade debattartikel! I mitten
av juli konstaterade vi glatt att det tillsats en parlamentarisk
landsbygdkommitté. Glädjen förtogs dock något när vi insåg att endast en av

Sida 2 av 9

de tolv ledamöterna var från ett norrländskt län. Vi skrev då en debattartikel
som skickades in den 14 juli och som publicerades 24 gånger. Bland annat
lade Svenska Dagbladet ut den på sin web och puffade dessutom för den i
papperstidningen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Flera tidningar gjorde
reportage utifrån vår debattartikel om bristen på norrländsk representation
och sammanlagt omnämndes Norrlandsförbundet nio gånger i andra
reportage efter debattartikeln. Det var också i samband med detta som
förbundets samarbete med den Parlamentariska landsbygdkommittén
inleddes.
58 % - en bra bit av Sverige – I slutet av juli uppmärksammade vi att många
av riksdagsledamöterna i en undersökning vi gjort 2013 sagt att de tyckte att
infrastrukturfrågorna i allmänhet och järnvägen i synnerhet var viktigast att
prioritera politiskt. Här ställde vi frågan hur de tänkte samharbeta för att nå
sina mål. Debattartikeln publicerades 25 gånger. Vi fick dock inga svar.
Det här är Norrlandsförbundet – Under sommaren bedrev andra personer
debatt på sociala medier och i tidningar om ett självständigt Norrland.
Norrlandsförbundet nämndes då upprepade gånger som den
kamporganisation som skulle genomföra det. Vi tog då chansen att i
debattartikelform berätta om förbundets syfte, profilfrågor och hur vi arbetar.
Vi är dock ingen kamporganisation för ett självständigt Norrland.
Debattartikeln publicerades 19 gånger efter att den skickats in i början av
september.
Hela Sverige måste få leva – Förbundet skrev i början av oktober en
debattartikel som handlade om vikten av samhällsservice för alla överallt och
hur vi principiellt är emot centralisering av verksamhet. Den publicerades 22
gånger.
Påfolka Norrland – I årets sista debattartikel lyfte Norrlandsförbundet att vi
måste bli fler i Norrland och att en utväg är att välkomna alla nyanlända så de
vill stanna i Norrland. Debattartikeln publicerades 25 gånger och vi
omnämndes i artiklar och på radion vid flertalet gånger efteråt också.

Information
Förbundets hemsida www.norrlandsförbundet.se har uppdaterats
fortlöpande genom kansliets försorg. På hemsidan återfinns även databasen
Kunskapsbas Norrland, som uppdateras årligen med färsk statistik
sammanställd av det externa företaget Pantzare. Kunskapsbas Norrland
finansieras genom sponsring från Norrlandsfonden.
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Förbundet har också varit aktiva på både Facebook och Twitter där
kanslipersonalen fortlöpande uppdaterar. Vid 2015 års utgång hade vi drygt
700 gillare på Facebook och över 1000 följare på Twitter.
Fyra 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
I samband med att Norrlandsförbundet uppmärksammat att endast en
riksdagsledamot av tolv var från ett norrlandslän i den tillsatta
Parlamentariska landsbygdskommittén inleddes ett samarbete med dem. Vi
bjöd in hela kommittén till det fysiska styrelsemötet vi hade i november.
Riksdagsledamöterna var upptagna, men kommitténs huvudsekreterare
Martin Johansson kom till Sundsvall och berättade om syftet, upplägget och
arbetet. Då bestämdes också att Parlamentariska landsbygdkommittén skulle
ha ett av sina dialogmöten i samband med Norrlandsförbundets förbundsmöte
i Vindeln 2016 samt att representanter för förbundet skulle få en egen träff
med hela kommittén i mars 2016.
Under 2015 undersökte vi också möjligheten att ansöka om projektpengar
från tillväxtverkets strukturfondsprogram, men insåg att
ansökningsprocessen var alltför komplicerad för en mindre organisation som
Norrlandsförbundet samt att de pengar som fanns att söka var riktade mot
projekt som inte gick i linje med den idé vi hade.
Vi gladdes åt att åtta av sommarpratarna var från Norrland och är tämligen
övertygade om att det berodde på att vi belyst bristen på norrländsk
representation året innan.
På kansliet har förbundet haft två anställda, en kanslist och en kommunikatör,
samt en person som gjort arbetspraktik. Grafiska tjänster har köpts av firman
Stiernform, mediebevakningstjänst har köpts av Opoint och kopieringsmaskin
med funktioner förbundet behöver för att själva trycka medlemsbladet
Norrsken och annat informationsmaterial hyrs av Canon.
I november avtackades ordförande Ewa Back efter nio år som förbundets
ordförande. Vice ordförande Kenneth Nilshem tog över
ordförandeuppgifterna fram till nästa förbundsmöte.
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Förbundsmöte i Hudiksvall
Den 7-8 maj genomfördes Norrlandsförbundets förbundsmöte i Kulturhuset
Glada Hudik i Hudiksvall. Årets tema var kompetensförsörjning. Mötet ställde
sig bakom ett uttalande som tyvärr inte fick något medialt genomslag, men det
fick däremot den debattartikel som senare skickades in på samma tema.
Efter temaföreläsningarna genomfördes en uppskattad bussutflykt i
Hudiksvall med omnejd som avslutades vid Skogshyddan där kvällens
festligheter tog vid. Hudiksvalls kommun stod som värd för en fin festmiddag
och kommunfullmäktiges ordförande Siw Karlsson höll ett tal. Extra roligt att
notera var att hela sju av tio mottagare av förbundets hedersbelöningar hade
möjlighet att närvara vid middagen och fick ta emot sina hedersbelöningar,
diplom och blommor.
Dag två inleddes med två intressanta besök där vi bland annat fick höra hur
Hudiksvall arbetat med fiberutbyggnad samt träffa Hela Sverige ska levas nya
verksamhetschef Terese Bengard. De formella årsmötesförhandlingarna
leddes av Barry Gustafsson. Redovisning av verksamheten för 2014 gjordes,
styrelsen beviljades ansvarsfrihet och val av förtroendevalda förrättades.
Unikt för detta möte var att valberedningen föreslog en kompletterande
skrivning för att underlätta en föryngring av förbundet:
”Att Norrlandsförbundets fullmäktigegrupper under året får adjungera in
personer som är intresserade av Norrlandsförbundets arbete, med
målsättningen att bilda nätverk för medlemmar i Norrlandsförbundet med
tonvikt på föryngring”.
Mötet beslutade att anta skrivningen.

Hedersbelöningar
Förbundets hedersbelöningar, Norrlandsbjörnen för särskilda insatser inom
samhälls- och näringsliv, respektive Olof Högberg-plaketten för framstående
kulturell gärning, tilldelades 2015 följande välförtjänta mottagare:
Norrlandsbjörnen
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg

Britta Jonsson Lindvall och Kent Lindvall,
Treehotel, Harads
Björn Isacsson, Hällnäs handelsträdgård, Hällnäs
Jämtlands bryggeri, Pilgrimstad
Ulf Henriksson, Junsele Djurpark
Åke Persson, Monitor ERP System AB, Hudiksvall

Olof Högberg-plaketten
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Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg

Marita Mattsson Barsk, Övertorneå
Anders Lundström, Umeå
Kulturskolan i Ragunda
Ordförrådet, Ullånger
Michael Cocke, Folkteatern i Gävleborg

Sju av de tio belöningarna kunde delas ut i samband med festmiddagen vid
förbundsmötet i Hudiksvall. Britta Jonsson Lindvall och Kent Lindvall, Björn
Isacsson, representanter för Jämtlands bryggeri, Ulf Henriksson och Åke
Persson fick sina Norrlandsbjörnar, och Marita Mattson Barsk och Michael
Cocke fick sina Olof Högberg-plaketter.
Den 15 maj fick Ordförrådet ta emot sin Olof Högberg-plakett av
Norrlandsförbundets Sven-Åke Sjödin vid ett event på Centrum Ullånger. Vid
kommunfullmäktigesammanträdet den 24 juni i Hammarstrand fick
Kulturskolan i Ragunda ta emot sin plakett av Norrlandsförbundets Jim
Salomonsson. Anders Lundström fick sin plakett av Norrlandsförbundets Åke
Sandström, den 17 juli, när Anders uppträdde med Kalasorkestern på
Skeppsviks herrgård i Sävar.
Två utmärkelser från 2014 delades också ut under året. Arjeplogs församling
och Arjeplogs biografförening fick Olof Högberg-plaketten för filmfestivalen
Tro, hopp och Kärlek och i samband med den välbesökta filmfestivalen i
februari fick kommunalrådet i uppdrag att dela ut plaketten. Takida fick sin
utmärkelse i samband med Ljungarockens invigning, den 10 juli där
Norrlandsförbundets ordförande Ewa Back överlämnade plaketten.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året. Vid fem av tillfällena har
sammanträdet ägt rum per telefon. Styrelsen har också haft två fysiska möten,
ett i Hudiksvall i samband med förbundsmötet i maj och ett i november på
kansliet i Sundsvall.
Norrlandsförbundets förtroendevalda efter förbundsmötet den 8 maj 2015:
Styrelse
Förbundsordförande
Vice förbundsordförande

Ewa Back, Sundsvall
Kenneth Nilshem, Arbrå

Ordinarie styrelseledamöter

Anita Gustavsson, Hortlax
Stefan Tornberg, Nordmaling
Susanné Wallner, Östersund
Agnetha Alenius Madsen, Örnsköldsvik
Gunnar Olsson, Söderhamn
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Personliga suppleanter:

Anders Öberg, Södra Sunderbyn
Hans-Olof Mårtensson, Lycksele
Jim Salomonsson, Hammarstrand
Sig-Britt Ahl, Härnösand
Jenny Breslin, Loos

Revisorer
Revisorer:

Firman Ewa Hägglund Skatte- och
redovisningskonsult AB, Sundsvall
Bo Byström, Sundsvall

Revisorssuppleanter:

Firman Ewa Hägglund Skatte- och
redovisningskonsult AB, Sundsvall
Hasse Byström, Sundsvall

Valberedning
Ordinarie

Anita Blomqvist, Bollnäs, sammankallande
och adjungerad i styrelsen
Leif Bogren, Piteå
Åke Sandström, Vännäs
Stefan Fax, Nälden
Sven-Åke Sjödin, Kramfors

Ersättare

Thor Viklund, Älvsbyn
Per-Erik Stenvall, Storuman
Robert Uitto, Östersund
Louise Bergkvist, Järved
Berit Kvist, Söderala

Länsfullmäktigegrupper
Samtliga fem län i Norrland har under 2015 haft länsfullmäktigegrupper valda
på förbundsmötet. Utflyttade norrlänningar representeras av gruppen Övriga
Sverige. Länsfullmäktigegrupperna 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 länsfullmäktige har bestått av: Lennart Thörnlund,
(sammankallande), Luleå, Sven Holmqvist, Vuollerim, Majvor Johansson,
Kiruna, Carola Lidén, Luleå och Bengt Westman, Haparanda.
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Västerbottens länsfullmäktige har bestått av: Åke Sandström
(sammankallande), Vännäs, Jan Hörnberg, Vindeln, Per-Erik Stenvall,
Storuman, Anders Larsson, Skellefteå och Ingemar Nyberg, Gräsmyr.
Jämtlands länsfullmäktige har bestått av: Pelle Tjärnlund (sammankallande),
Östersund, Stefan Fax, Nälden, Stefan Nilsson, Hammarstrand, Joel Nordkvist,
Lit, Karin Tegenborg Falkdalen, Fröson och Sven-Åke Draxten, Bräcke.
Västernorrlands länsfullmäktige har bestått av: Arvid Callans
(sammankallande), Sundsvall, Åsa Nilsson, Långsele, Roger Burland, Domsjö,
Sigge Jungell, Sundsvall och Kristina Granlof, Örnsköldsvik.
Gävleborgs länsfullmäktige har bestått av: Anita Blomqvist (sammankallande),
Bollnäs, Sven-Erik Lindestam, Söderhamn, Agneta Påhlin, Hudiksvall, Eva
Älander, Gävle och Patrik Stenvard, Gävle. Här finns även två
hedersmedlemmar: Sture Norberg, Gävle och Stig Wigren, Söderala.
För gruppen Övriga Sverige är följande personer valda: Maurits Nyström,
Upplands Väsby, Ella Nilsson, Stockholm, Anders Hedström, Bromma, Henrik
Engberg, Stockholm och Janke Sörbrand, Västerås.
Vid mötena har förslag på mottagare av hedersbelöningarna, förbundets
verksamhet samt medlemsvärvning diskuterats. Till mötena har dels de fem
länsfullmäktigeledamöterna kallats, dels styrelserepresentanterna och
valberedarna i länet. Minnesanteckningar har förts vid mötena.

Medlemmar
Antalet medlemskap i förbundet uppgick per den 31 december 2015 till 2 764.
Kommuner och landsting har mellan 40 och 200 medlemskap, antalet
företagsmedlemskap uppgår till 68 och antalet privatpersoner är 161 stycken.

Ekonomi
Förbundets omsättning 2015 uppgick till 1 178 872 kronor. Årets resultat är
ett överskott på 45 503 kronor. Se vidare resultaträkning och balansräkning.

Slutord
Vi riktar ett stort tack till de personer som har tjänstgjort på förbundets kansli
under året!
Vi tackar också våra aktiva förtroendevalda, som ställt upp på olika sätt för att
möjliggöra aktiviteterna i förbundet!
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Vi tackar även Hudiksvalls kommun som ställde upp som värd för vårt
förbundsmöte samt övriga samarbetspartners.

Styrelsen, april 2016

Ewa Back

Kenneth Nilshem

Anita Gustavsson

Stefan Tornberg

Susanné Wallner

Agnetha Alenius Madsen

Gunnar Olsson
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