
Sammanfattning över bindningsanmälan VSVD BILAGA § 44

Tjänst eller förtroendeuppdrag inom VSVD Inga bindningar

Av samkommunen valda uppgifter (bolag, stiftelser  

o.s.v.)

Tjänster, befattningar, yrken, 

uppgifter Externa bindningar

Förtroendeuppdrag 

inom intresseorgan Andra kommunala och externa bindningar Ekonomisk ställning

Föredragande 
Gull Olle förvaltningsdirektör viceordf. i styrelsen för Seinäjoen keskuspesula, medl. i 

interimst. för Landskapet Österbotten, styr.medl. i 

interimstyrelsen för de två stödfunktionsbolag som 

grundats tillsammans med Vasa stad

Delegationsordf. för och styr. medlem i 

Fadderortsstiftelsen i Finland, styr.ordf. I 

Fastighetsbolaget Smedsby gård, medlem i 

förv.rådet för Aktiastiftelsen i Vasa

Ordförande i 

Pohjanmaan terveys ja 

talous -yhdistys

Gröndahl Ann-Charlott personaldirektör Direktionsmedlem i Vasa Regionala Företagshälsovård

Honga Göran svd:s direktör Medbit styrelse, Vaasan yliopiston valtuuskunta

Kinnunen Marina chefsöverskötare styrelsemedlem, Seinäjoen keskuspesula

Rauhala Auvo chefsöverläkare x

Tuomaala Arja tf. chefsöverskötare x

West Sari föredragare för min.språksn. x

De förtroendevalda

Blomfeldt Ragnvald ersättare i styrelsen löneanställning ABB, jord och 

skogsbruk

SÖFUK styrelseplats, ÖF rev.nämnden

Blomstedt Åsa styrelsemedlem, ers. i personalsektion anställd i Aktion Österbotten 

rf.

styr.ordf. och fmge-ledamot i Kristinestad, K5 fmge:s 

viceordf.

Bredbacka Bernhard fmge:s viceordf. Viceordf. i Pedersöre nejdens Andelsbank ordf. för Larsmo 

socialdem. förening

viceordf. i Larsmo kommunfmge, Larsmos observatör 

i M-Ö Jakobstads omr. räddningsnämnd

Forsblom Greger styrelsemedlem styrelsemedlem i Pedersöre bostäder Pedersöre kommun fmge-ledamot, styrordf. och 

medlem i byggnadssekt., nämnmedl. i shv-nämnden i 

Jakobstad

Frantz Hans styrelseordf., ordf. i byggnadskommittén ägare av Sanapalvelu-

Ordtjänst H. Frantz öb

styrelseordf. i Fadderortsstiftelsen i Österbotten 

r.f., viceordf. i styrelsen för Fylgia r.f.

medlem av landskapsfullmäktige

Heir Kjell revisionsnämndens ordf., fullmäktigeledamot VD:s ställf. i Novia Fab Allegro styrelsemedlem, Fab Oravais och 

Maxmo bostäder viceordf. Handelslaget KPO 

förv.råd, medlem

ÖF, ersättare i fullmäktge, fullmäktigeordf. i Vörå 

kommun, Stift. Gösta och Inga Strömmer 

styr.medlem, Stift. Elsa och Ester Nyman ordf.

Hellén Ulla styrelsemedlem rättshjälpssekreterare Kiint.oy Ebba ab, styr.medlem, Kiint.oy Bodgärdet 

Ab styr.medl.

Hellman Per styrelsemedlem, fmgeledamot, ordf. 

psyk.delegationen

Handelslaget KPO fullmäktigeledamot

Holm Juhani ordf. i min.språksnämnden K5 styrelsemedlem

Holmqvist Katarina ersättare i styrelsen sjuskötare, Malax-Korsnäs hvc fmge-ledamot i K:stad, vård- och omss.nämndordf. i 

Korsnäs, medl. i 

Västkustenstillsynsnämnd/miljösektion, ers.medlem. 

i dir. för ÖB:s räddningsverk

Jusslin Gunilla ersättare i revnämnden (ordförandes) ledande skötare, Korsholm-

Vörå hvc

ordf. för M-Ö svenska 

diabetesförening rf.

Kentala Riitta ersättare i styrelsen ersättare i Eskoo sk fmge, medlem i fmge för 

Suupohjan koulutuskuntayhtymä, viceordf. för vård 

och omsorgsnmd i Närpes

Kloo Barbro styrelsemedlem, medlem i pers. sektion styrelsemedl. i Sv. 

odlingens befrämjare 

rf. och Bornia 

seniorerna rf.

Placeringar i Ålandsbanken 

bostadsfond ca 100 000 €

Kronqvist Bengt viceordf. i rev.nämnden. Fullmäktigeled. styrelsemedlem i Jakobstads svenska 

arbetarförening r.f.

viceordf. i Optimas rev.nämnd, medlemi i Kårkullas 

rev.nämnd

Aktier: Wärtsilä, Nordea, 

Tieto, Amersports samt ett 

antal mindre poster. Ehh, 

släkthus, sommarstuga och 

aktielokal, inga skulder

Kujanpää Raija styrelsemedlem Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen pj.

Lampinen-Tuomela Mari fmge:s viceordf. företagare/TilanneTaito

Lindqvist Hans-Erik styrelsemedlem stdsdirektör i Närpes Styrelseordf. i Ab Företagshuset Dynamo K5 styrelsemedlem



Pettersson David styrelsemedlem x

Pärus Kenneth ersättare i styrelsen, medlem i pers.sektion jordbrukare förvaltningsrådsmedl. i Vasa Andelsbank

Sirén-Aura Monica styrelsemedlem anställd som VD i 

Strandvalans daghemförening

Stenman Ulf ersättare i styrelsen VD på Team Sportia Mattsson Ägare och styr.medl. i AB Boström, Norrena 

Stenman oy, Ägare och styr.medl. i Sportmag. 

Matsson AB

Styr.medlem i 

Stiftelsen Svenska 

Kulturfonden, 

Styr.medlem i Förb. 

FSI

styr.ordf. i Larsmo kommun

Tast Luisa ersättare i styrelsen diakon i Vasa kyrkliga 

samfällighet

Uthardt Lorenz ersättare i styrelsen skog och jord 145 ha

Waltermann Marianne ersättare i styrelsen utb.chef, VAMK

Vik-Hästbacka Carita ersättare i styrelsen styr.medlem i Ess-Ma ab, Ess-Maskin ab, styr.ordf. i 

Ab Horse-Ess Oy

styr.medl. i 

Marthaförbundets 

centralstyrelse

1/6 aktier i Ess-Ma ab, 1/5 

aktier i Ess-Maskin ab

Vikström Mona styrelsemedlem x

Willman Gösta fullmäktigeordf. stadsdir. i Nykarleby Delägare i K-affär, Br. Willman, Purmo


