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OK Västerbottens nya grepp för att öka 
engagemanget – nu väljs de lokala favoriterna 
 
Nu står det klart vilka kandidater som blivit nominerade till rollen som ägarombud för 
OK Västerbottens 21 bemannade OKQ8-stationer i länet.  
Från och med i dag kan föreningens drygt 90 000 medlemmar välja sina favoriter.  
– Vi vill öka engagemanget bland våra medlemmar, berättar Håkan Gustafsson, 
styrelseordförande, OK Västerbotten. 
 
OK Västerbotten ställer om sin organisation i syfte att få fler medlemmar att använda sina 
demokratiska rättigheter och rösta. Medlem är du om du har ett OK-medlemskort eller 
OKQ8:s tank- eller betalkort. Den största förändringen i den nya organisationen: istället för 
att hålla fysiska medlemsmöten runt om i länet har OK Västerbotten infört ett digitalt 
röstningssystem. Detta för att förenkla processen och göra de demokratiska möjligheterna 
tillgängliga för fler. Dessutom har föreningen infört ägarombud och en medlemsdag, som 
första gången hålls lördag den 17 mars på alla bemannade stationer i länet.  
 
– Fler får möjlighet att engagera sig när det nu blir möjligt att påverka föreningen hemifrån, 
via datorn eller mobilen. Det finns också möjlighet att träffa, och rösta på, kandidaterna till 
ägarombud under vår medlemsdag i mars, förklarar Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten.   
 
Ägarombudsröstningen stänger dagen efter medlemsdagen, den 18 mars. När rösterna 
sedan räknats får varje station varsitt ombud, och en ersättare. Ägarombudet har till sin 
främsta uppgift att vara representant i föreningsstämman där OK Västerbottens styrelse 
väljs. Ägarombuden ska också – i samråd med säljchefen på den lokala stationen – bidra till 
både stationens och OK Västerbottens utveckling. 
 
– Av nomineringarna att döma finns det ett stort intresse kring föreningen och våra stationer. 
Många vill vara delaktiga. Jag hoppas att det håller i sig och att våra medlemmar använder 
sin möjlighet att påverka stationernas och föreningens framtid. Genom vår service och vårt 
utbud spelar vi stor roll för att hålla hela länet levande, från kust till fjäll, berättar Håkan 
Gustafsson. 
 
Bland de kandidater som nominerats till ägarombudsrollen finns en rad intressanta lokala 
profiler, från företagare till välkända politiker. En komplett lista över dessa finns på 
röstningssidan på http://val.okvasterbotten.se. 

För mer information, kontakta: 
Håkan Gustafsson, styrelseordförande, 070-686 15 52 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-108 07 76  


