Bilaga F
Förbundsmöte
2022

Val av styrelsemedlemmar och
suppleanter
Bakgrund

Styrelsen har efter förbundskongressen i Helsingfors 24 april 2021 haft följande
sammansättning:
Person, uppdrag

personlig suppleant

mandatperiod*

Henna Björkqvist, förbundsordförande

2023

Ina Smolander

Jon Lindström

2023

Joel Lindholm

Jonna Kevin

2024

Albert Weckman

Lisbeth Forss

2023

Jan-Erik Karlsson

Anna Granberg

2024

Birthe Weijola

Ralf Wistbacka

2022

Sonja Grönholm

Patrik Byholm

2022

*förbundsmöte när mandatperioden tar slut.
Mandatperioderna för Birthe Weijola, Ralf Wistbacka, Sonja Grönholm och Patrik
Byholm från Österbotten tar slut 2022.

Motiveringar
På förbundsmötet 2021 fanns inga förslag på medlemmar till
valberedningsutskottet inför förbundsmötet år 2022. Förbundskongressen gav
styrelsen i uppdrag att komplettera valberedningens sammansättning. Ärendet
bordlades på några styrelsemöten, tills styrelsen på STM 10/2021 valde följande
Österbottniska representanter till utskottet: Carl-Anders Lundberg och Erkki
Nykänen.
Carl-Anders Lundberg och Erkki Nykänen har enhälligt nominerat följande
personer till Natur och Miljös styrelses Österbottniska representanter:
Sonja Grönholm nomineras till första ordinarie styrelseposten. Sonja har
medverkat i Natur och Miljös styrelse, samtidigt som hon varit aktiv i
lokalföreningen Sydbottens Natur och Miljö. Hon har länge fungerat som
sekreterare i lokalföreningen och har under dagstid jobbat som kommunal

miljöinspektör. Sonja har även medverkat som Natur och Miljös representant i
miljöpolitiska arbetsgrupper som berört biologisk mångfald, vilket hon bla. hyser
starkt intresse för. Valberedningen säger Sonja ha hjärtat på rätt plats för miljö
och natur och de meddelar att Sonja har tackat ja till en andra mandatperiod i
Natur och Miljös styrelse.
Till Sonjas suppleant nomineras Torgny Backman, som för tillfället studerar
biologi på Helsingfors universitet och hyser stort intresse för naturen. Han
rekommenderas även av tidigare styrelsesuppleanten Patrik Byholm för
uppdraget och Torgny har tackat ja till uppdraget. Valberedningen motiverar
vidare att det är viktigt med också nya och unga i styrelsen, som kommer med
ny iver och nya idéer.
Till andra ordinarie styrelseposten nomineras Birthe Weijola, som redan länge
medverkat i Natur och Miljös styrelse samt i lokalföreningen Vasa miljöförening.
Birthe har också medverkat som Natur och Miljös representant i miljöpolitiska
arbetsgrupper för Helmi-programmet samt ändringen av naturvårdslagen och
hyser särskilt intresse för skogsfrågor. Hon är villig att ställa upp för val igen,
men ger gärna utrymme för eventuellt nya intresserade till Natur och Miljös
styrelse.
Till Birthes suppleant nomineras Ralf Wistbacka. Ralf har redan fungerat som
Birthes suppleant under tidigare mandatperiod i Natur och Miljös styrelse, men är
också aktiv från lokalföreningen Jakobstadsnejdens Natur. Han har jobbat med
naturskyddsfrågor, gjort naturinventeringar och bidragit med kunskap om bla.
forskning kring sjöfåglar och flygekorrar. Ralf är positivt inställd till att ställa upp
som Birthes suppleant igen.

Beslutsförslag
Förbundsmötet omväljer Sonja Grönholm som ordinarie styrelseledamot och
Torgny Backman, som suppleant för Sonja Grönholm för mandatperioden 2022 2025 (fram till förbundsmötet).
Förbundsmötet omväljer Birthe Weijola som ordinarie styrelseledamot och Ralf
Wistbacka till suppleant för Birthe Weijola för mandatperioden 2022 - 2025 (fram
till förbundsmötet).

