
Val av styrelsemedlemmar 
 
 
 

Bakgrund 
Enligt stadgarna (6 §) väljs styrelsemedlemmar för tre år i taget. Styrelsen består av 
ordförande plus sex styrelsemedlemmar med personliga suppleanter. Enligt den 

ordinarie rotationen går mandatperioden ut för två styrelsemedlemmar per år. 
 
På förbundsmötet 2020 går mandatperioden ut för de två nyländska mandaten: 

Ordinarie personlig suppleant: 
Jon Lindström Henna Björkqvist 

Staffan Weckman Marianne Fred 
Dessa 2+2 poster skall tillsättas för en normal mandatperiod om tre år. 
 

Därtill går mandatperioden ut för två suppleanter som på förbundsmötet 2019 
undantagsvis valdes för endast ett år (fram till förbundsmötet 2020): 

Sonja Grönholm (suppleant för Ulrica Fellman) 
Ralf Wistbacka (suppleant för Birthe Weijola) 

Dessa 2 poster skall tillsättas för återstoden av den ordinarie mandatperioden, dvs. för 

två år, fram till förbundsmötet 2022. 
 

Enligt praxis kan nomineringar till styrelseposter göras först på mötet. Nomineringar 
skall göras för en specifik post. Om de finns flera än en kandidat för en specifik post 

avgörs valet genom omröstning. Vid val av styrelsemedlemmar brukar 
majoritetsvalsprincipen tillämpas. 

Valberedningen 
Eftersom inget valberedningsutskott utsågs på förbundsmötet 2019 har styrelsen skött 

valberedningen. Styrelsen föreslår följande: 
 

Från Nyland väljs följande personer för en tre års mandatperiod fram till förbundsmötet 
2023: 
 Ordinarie personlig suppleant 

 Albert Weckman Lisbeth Forss 
Ina Smolander Jon Lindström 

 
Från Österbotten väljs följande personliga suppleanter för en två års period fram till 
förbundsmötet 2022: 

Sonja Grönholm (suppleant för Ulrica Fellman) 
Ralf Wistbacka (suppleant för Birthe Weijola) 

Såväl Grönholm som Wistbacka har skött uppdraget under ett år och är villiga att 
fortsätta. 
 

Presentation av kandidaterna: 
 

Ina Smolander är en aktiv och nyfiken person som är ivrig för att engagera sig ännu 
djupare i miljöarbete. Hon är bosatt i Helsingfors. Ina har en magisterexamen från 
Svenska Handelshögskolan och jobbar sedan fyra år tillbaka med investeringar i privata 

bolag. Investeringsfokuset är långsiktigt hållbara bolag som kan bidra med någon 
miljöfördel, t.ex. spara energi samt knappa resurser och minska utsläpp. Ina har ett 

långvarigt intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat hållbar utveckling och 
biodiversitet, och är därför glad över att ha hittat en arbetsplats som kombinerar detta 

intresse med hennes utbildning.   
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Jon Lindström har lång erfarenhet av Natur och Miljö och är väl insatt i organisationens 

styrelsearbete. Jon är turistchef i Hangö och ställer nu upp som suppleant till Ina 
Smolander. 
 

Albert Weckman är politcies magister från Åbo Akademi 2019 och vildmarksguide från 
Axxell samma år. Han jobbar för tillfället som projektsekreterare vid institutet för 

samhällsforskning vid Åbo Akademi. Inom studieprogrammet för vildmarksguider har 
han specialiserat sig på överlevnad och bergsklättring. Albert är medlem i Natur och 
Miljö via Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening. Friluftsliv och motionsidrott 

upptar en stor del av hans fritid.  
 

Lisbeth Forss är utbildad provisor och vildmarksguide och har även studerat biologi. 
Hon bor på Pellinge i Borgå skärgård. Lisbeth har varit medlem i Natur och Miljö sedan 

tonåren och naturintresset har hela tiden varit en viktig del i hennes liv. För tillfället 
jobbar hon som privatföretagare, lärare, ”verksamhetsledare” för Pellinge kapell och 
avfallsrådgivare för Rosk’n Roll på frilansbasis.  

 

Beslutsförslag 
Från Nyland väljs följande personer för en tre års mandatperiod fram till förbundsmötet 

2023: 
 Ordinarie personlig suppleant 
 Albert Weckman Lisbeth Forss 

 Ina Smolander Jon Lindström 
 

Från Österbotten väljs följande personliga suppleanter för en två års period fram till 
förbundsmötet 2022: 
 Sonja Grönholm (suppleant för Ulrica Fellman) 

 Ralf Wistbacka (suppleant för Birthe Weijola) 


