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Ledarna inom Skogs & Träindustrin
Ledarna inom skogs- och träindustrin
följer vad som händer i branschen
och försöker påverka utvecklingen av
chefsrollen i en som är till fördel för
våra medlemmar. Detta gör vi genom att arbeta med våra avtal i våra
branscher och ett långsiktigt hållbart
ledarskap. Föreningen vänder sig
till chefer på alla chefsnivåer inom
skogs- och träindustrin.

VI ARBETAR
FÖR HÅLLBART
LEDARSKAP

Föreningen tror att bra chefer och
ett gott ledarskap ger resultat och
föder framgång. Människor växer
och verksamheter och samhällen
utvecklas, det gör chefsyrket till ett
av de viktigaste och mest utmanande
yrken. Vi vill därför vara en förening
som tillvaratar chefers intressen och
förstår chefsrollen inom skogs- och
träindustrin.

På gång inom föreningen 2018
Som Ledare inom Skogs & Träindustrin är du inte
ensam. Välkommen att vara med i branschförening
som är rotad i den svenska skogen. Vi arbetar inom
Ledarna för att se till de förutsättningar som finns
inom vår bransch, att de blir de bästa möjliga för
dig som chef.
Året kommer innehålla en rad olika aktiviteter och föreningen arbetar vidare med
att var din röst inom Ledarnas demokrati, att bidra med att utveckla avtal och
arbeta för att chefer inom vår bransch ska ha de bästa förutsättningar för att leda
sina verksamheter.
Som exempel på arbete som vi planerar att genomföra är:
- Nätverket Träfibern som riktar sig mot de som är företrädare
- Ledarskapsutbildning för chefer inom vår bransch.
Vår ambition är att skapa ett branschforum, där vi inledningsvis ska mötas och
tala om de kommande kompetenskraven inom våra branscher. Dessutom kommer
vi besöka minst två företag i våra branscher under året för att på lokal nivå diskutera försättningar för chefer och vikten av ett hållbart ledarskap. Att vara mera på
sociala medier är viktigt idag och vi ska bli bättre på detta, så i framtiden kommer
du kunna följa oss snabbare och bättre.
Vi vet att du som är chef i våra branscher har dagar som är fyllda av möten och
många olika uppgifter som skall lösas. För många är det just den kryddan som gör
att man söker ett chefsuppdrag. Vi kan hjälpa dig i vardagen på Ledarnas webbplats, med en rad olika aktiviteter och vi branschföreningen STI håller koll på just
din bransch och vad som händer. Tillsammans med din input kan vi göra detta
stöd bättre och därför skall du inte känna dig ensam i din vardag.

Anders Grahn -Ordförande

Fokusområden
Vi har valt att arbeta med fokusområden för att vara så träffsäkra som
möjligt i förhållande till medlemmars
önskemål om aktiviteter från föreningen.

Vi har valt följande
fokusområden:
•
•
•
•

Branschbevakning
Nätverk
Erfarenhetsutbyte och
föreningsdemokrati
Hållbart ledarskap

Kommunikationskanaler
För att sprida information till medlemmar och potentiella medlemmar
har föreningen identifierat ett antal
kommunikationskanaler. I första hand
läggs informationen ut på föreningens
hemsida. Andra tillgängliga kanaler
för att nå ut är via e-post och fysiska
möten. Styrelsen arbetar kontinuerligt
med frågan för att nå medlemmarna
på bästa sätt.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är en viktig del av
medlemsdemokratin. Ledarna inom
Skogs- & träindustrins stämma går
av stapeln vartannat år i enlighet
med stadgarna. På föreningsstämman
utvärderas de två föregående årens
verksamhet och beslut om kommande
verksamhet tas. Likväl har medlemmar möjlighet att skicka in motioner
om de olika frågor som de vill ska tas
upp för vidare beslut inom föreningen. Vid stämman väljs även styrelse.

Förhandlingsverksamhet
Ledarna inom Skogs- &träindustrin
representeras i Ledarnas förhandlingsdelegation som är verksam i
samband med villkorsändringar i de
avtal där våra medlemmar finns.

Föreningens uppdrag enligt stadgar
Föreningen ska enligt våra stadgar genom olika aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla chefsrollen
Medverka till kompetensutveckling
Främja erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna genom nätverk
Arrangera temamöten
Bevaka bransch-, yrkes- och avtalsfrågor
Medverka i medlemsrekrytering
Svara för medlemmars inflytande i Ledarnas representativa demokrati
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Föreningsstämma
ingen stämma vartannat år då verksamhet redovisas och ny styrelse väljs.

Framtidens ledarskap inom skogsoch träindustrin

Kongress

Visa att föreningen ser till medlemmars olika situationer och erbjuder
medlemmar relevanta aktivieter.

I enligthet med stadgarna har fören-

Föreningens ombud deltar och säkerställer att Ledarna inom skogs- och
träindustrins frågor tas upp och på så
sätt framför föreningens medlemmars
frågor.

Förbundsråd
Varje föreningsordförande deltar på
detta dialogmöte med förbundsstyrelsen.

Nätverk/branschråd

Omvärldsbevakning
Öka kunskapen om branschspecifika
frågor bland våra medlemmar.

Hållbart Ledarskap
Föreningen vill ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar för att de
själva ska kunna arbeta med att vara
hållbara. ge mer kunskap kring frågan
om vikten av hållbarhet i chefsyrket
inom skogs- och träindustrin

Skapa gemensamma aktiviteter med
andra föreningar kring aktuella frågor.
Ge möjlighet för medlemmar att skapa
kontakt med chefer inom branschen.
samarbeten med andra föreningar
skapar möjlighet till nya kontakter och
nya insikter och chefers utmaningar.

LÄS MER OM ÅRETS PROGRAM PÅ LEDARNA.SE/STI

Ledarna Skogs- och Träindustrin är en förening för
bransch- och avtalsbevakning inom delbranscherna
massa/papper, sågverk, trä/möbel och stoppmöbel.
Vi arbetar för hållbart ledarskap.
Läs mer på ledarna.se/sti

