
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direktionssammanträde 2022-12-12

Ledamöter Parti Kommun Uppdrag Ankom Avvek Tjg. Ersättare Tjg. Paragraf Tjänstgör för
Pär Löfstrand L Ösd Ordförande
Andreas Sihvonen S Åre 1:e vice ordf.
Karin Wallén C Krokom 2:e vice ordf.
Susanne Pettersson-Graff S Bräcke Ledamot
Ingrid Kjelsson C Bräcke Ledamot
Katarina Rosberg S Krokom Ledamot
Eva Sundin AFR Ragunda Ledamot
Kjell Grafström S Ragunda Ledamot
Mari Eriksson C Åre Ledamot
Kholod Mahmood S Ösd Ledamot
Linnea Wigg Victor M Ösd Ledamot
Pernilla Ingelsson S Ösd Ledamot
Johannes Andersson C Ösd Ledamot
Hans Svärd C Bräcke Ersättare
Martin Halvarsson M Bräcke Ersättare
Carl-Oscar Fransson M Krokom Ersättare
Jenny Palin S Krokom Ersättare
Lena Holmgren S Ragunda Ersättare
Susanne Söderström AFR Ragunda Ersättare
AnnMari Landorf VV Åre Ersättare
Martine Eng S Åre Ersättare
Andrea Hedenborg KD Ösd Ersättare
Carolina Schönbeck C Ösd Ersättare
Joel Nordkvist M Ösd Ersättare
Eva Marcusdotter S Ösd Ersättare
Tommy Eliasson Winter S Ösd Ersättare
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