Linda Nilsson är vd för Norrbottens Handelskammare. Linda Nilsson är utbildad civilekonom
och har tidigare varit vice ordförande för Norrbottens Handelskammare. Hon har förflutet som
egenföretagare med internationella affärer i bland annat Storbritannien, Egypten, Marocko,
Tunisien och Algeriet.
Klas Dagertun är vd för Kaunis Iron och har tidigare varit CFO i koncernen och har varit
engagerad i verksamheten sedan beslut om återstart av gruvan togs. Han har tidigare
erfarenhet från ledande befattningar inom svensk basindustri.
Thomas Pålsson har en lång bakgrund inom statsförvaltning. Han var senast generaldirektör
för Statens servicecenter under åren 2013–2021; dessförinnan bland annat utredningschef vid
Statskontoret samt departementsråd vid Finansdepartementet och Socialdepartementet.
Thomas Pålsson har idag ett antal statliga styrelseuppdrag, bland annat som vice ordförande
i Försäkringskassans styrelse.
Mia Odabas är journalist och ekonom med en bakgrund som bland annat nyhetsreporter och
redaktör på SVT:s A-ekonomi och Aktuellt, som skribent i Dagens Nyheter och Dagens Industri
samt som krönikör i Svenska Dagbladet.
Maria Sunér Fleming är vd för Svemin och är utbildad civilingenjör med en bakgrund i
Sydkraft/EON Svensk Energi och Världsbanken. Maria är Ledamot i IVA,
Ingenjörsvetenskapsakademien och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef för
Hållbarhet och Infrastruktur inom Svenskt Näringsliv.
Sven-Erik Bucht är tidigare landsbygdminister och socialdemokratisk riksdagsledamot från
Norrbotten. Han var mellan åren 2003 och 2007 kommunstyrelsens ordförande och
kommunalråd i Haparanda. År 2007 utsågs han till årets svensk av magasinet Fokus.
Pär Weihed är professor inom malmgeologi och prorektor för Luleå Tekniska Universitet. Han
är bland annat verksam inom IVA, KVA, i redaktionsrådet för Economic Geology och som
ordförande i Geologiska föreningen. Han har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten
rörande malmer och flera populärvetenskapliga artiklar om ämnet.
Birger Lahti är vänsterpartistisk riksdagsledamot för Norrbottens valkrets sedan 2014. Han har
en bakgrund som arbetare i skogsindustrin och bosatt i Pajala. Han är landsbygdspolitisk
talesperson för Vänsterpartiet.

