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Påverkan på det fackliga arbetet märks främst att alla möten 
och kurser är inställda. Kongressen som var planerad till maj är 
fram skjuten till ett obestämt datum. Helt nödvändiga beslut 
även om vi klarat 500 gränsen. En Kongress innebär mycket 
resande och det om något är viktigt att man begränsar.

Ni har säkert läst att avtalsförhandlingarna är uppskjutna till 
oktober. Ett helt nödvändigt beslut då osäkerheten vad som 
händer med ekonomin är enorm. Beslut har även fattas om 
olika former för permittering. Även om det är riksgällande 
beslut skall det fattas lokala överenskommelser. Era lokala 
företrädare har detaljerna om det blir starkt läge. Min bedöm-
ning är att skogen och skogsindustrin är en av de branscher 
som kommer att kunna hålla ut längst. Våra produkter används 
inom bl a sjukvårdssektorn.

Sedan kan man inte sluta att förvånas över det stora intresse 
som toapappret har fått. Det finns säkert toapapper i många 
hem för flera årsförbrukningar. När det är slut får man ge sig 
på julservetterna.

Denna gång var min tanke att skriva om den kommande 
Kongressen samt avtalsläget. Det är bara att konstatera att vi 
inte råder över allting utan får anpassa oss till rådande läge.
Sköt om er ta inga risker och lyssna på de som vet.

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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vad händer nu
I förra numret startade jag med ” Vad händer sedan”. 

Då handlade om det då värsta hotet för skogs-

bruket. Hur snabbt kan inte focus ändras utan att  

vi kan påverka det.

Vem kunde ana att vi några månader senare skulle drabbas av 
ett hot inte mot träden utan mot oss själva. Osäkerheten har 
aldrig varit så stor som nu. Vad händer med oss vad händer 
med världsekonomin?

När jag skriver detta går skogsindustrin som vanligt. Vi 
avverkar, transporterar, sågar och kokar som inget hänt. Jag kom 
själv tillbaka från Lettland den 13 mars. Den 14 mars stängde 
Lettland sina gränser. Svårt att förstå då allt var helt normalt 
under den veckan jag var på vårt kontor i Riga.

Idag är det hemmakarantän som gäller och i vår digitala värld 
går det utmärkt att sköta jobbet från hemmabasen även om 
skogen är i Baltikum. I vårt företag har vi inga externa möten, 
undviker resande och de som har möjlighet jobbar hemifrån.

I skuggan av det rådande läget dyker det upp en stor mängd 
experter. Det verkar som vem som helst kan kalla sig expert 
och då även uttala sig som sådan. Det slutar i en undran om 
vem kan man lita på? Det går alltid att hitta någon ”expert” 
som stöder mina egna teorier. Dock är det nog bäst att lita på 
de officiella experterna 

Vi har alla fått tydliga råd om vad som gäller och de är 
tydliga att förstå men det påverkar vårt vanliga sätt att agera. 
Samtidigt kan det vara svårt att förstå att i vissa länder få bara 
2 personer mötas och i andra 500. Information gällande  

avtalsförhandlingarna

Vi har träffat överenskommelse med arbetsgivar-

organisationen om att ajournera avtalsförhandlingarna 

vad gäller allmänna villkor. Förhandlingarna återupptas 

1 oktober 2020. 

Ledarna har avtal om allmänna villkor som gäller tills vidare. 
Det gäller även våra ledaravtal.

En del har kommit igång med löneprocessen andra har inte 
då arbetsgivarparten har avvaktat avtalsförhandlingarna inom 
industrin bland annat.

Vi förutsätter att ni lokala parter hanterar frågan utifrån 
era förutsättningar på respektive företag. Ni behöver komma 
överens om hur ni hanterar löneprocessen i år och vad som 
ska gälla för Ledarnas medlemmar 2020.

Annika Hage Nederström
Avtal-&branschansvarig Ledarna
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Har Vi din E-Post?

Vi vill kunna nå dig via epost, dels för snab-

bare kommunikation, dels för att minska våra 

portokostnader samt spara på miljön. 

Logga in på ledarna.se för att ändra eller uppdatera 
dina uppgifter! 

Du kan också skicka ett mejl till medlemskapavgift@
ledarna.se med dina uppgifter.

SSFnytt går ut via mail till de som SSF har epostadress 
till. Åtgärda nu, det blir inte bättre med tid nästa år!

Redaktören

Förhandlingsgruppen har inte som brukligt är träffat Gröna 
arbetsgivare (tidigare SLA) under 2019 utan mötet sköts upp 
till början februari 2020. 

Referensgruppen mellan Ledarna och Gröna Arbetsgivare 
som bildades under 2018 och som har till uppgift att behandla 
branschgemensamma frågor som rekrytering, utbildning, 
ensamarbete med mera har haft några möten under 2019 men 
man kan säga att intresset från Gröna Arbetsgivare är lite svalt 
och att den just nu ligger vilande. 

Mvh Thomas Esbjörnsson

Så här i dessa dystra Corona-tider med allt vad detta 

innebär först och främst givetvis vår hälsa, men också 

för stora och mindre företag med alltifrån lönsamhet 

permitteringar, uppsägningar m.m. som följer i dess spår.

Det svåra ekonomiska läget som följer i Corona´s spår kan vi 
nog inte överblicka ännu men en sak är säker och det är att 
vi kommer att märka detta i vår närhet ibland oss och även 
i vår bransch.

A-kassan är ett starkt stöd samt en bra ekonomisk trygghet 
för oss i detta land. (finns inte överallt i alla länder).

Så därför ser vi det i styrelsen som viktigt att vi bevakar våra 
rättigheter och skyldigheter och har därför nominerat SSFs 
ordförande Björn Karlsson till stämmoombud. Det ska väljas 

Nytt EU-parlament
Nytt synsätt på skogen? Ett halvår försenat p.g.a. brexit och lite annat, har nu 

den nya mandatperioden börjat för det nya ”Bryssel”. Människor i parlament och 

kommission har delvis bytts ut, och Storbritanniens folk har lämnat. Lobbyisterna 

har bråda dagar. 

Förtroende måste byggas på nytt, för budskapet från skogen om brukande och äganderätt. 
Visst är dom flesta övertygade om att framtiden måste byggas av kretsloppstänkande och 
förnyelsebart, men kampen mellan bruka och skydda är inte på något sätt över. Ursula van 
der Leyen har ännu inte visat var skåpet ska stå.

Skogen hamnar ju lite ofördelaktigt under tre olika departement. Miljö, jordbruk och 
industri. Vi från skogen har kunnat verka inom delarna under jordbruk och industri, men 
inte miljö. Nu inrättas en expertgrupp inom miljö från denna mandatperiod och det är ett 
bra steg för oss.

Våra finländska vänner får besätta den platsen för oss skogstjänstemän. Ilpo Puputti, som är 
kontorschef för finska fackföreningsrörelsen inom skog kommer att representera oss alla. Han är 
svensktalande och har ett synsätt på skog som är i linje med vårt svenska produktionsskogsbruk.

Vi önska honom lycka till! / Mårten Gustafsson

lIpo Puputti

Tjena kollegor ute i skogsbranschen!
A-kassans ordinarie stämma

18 stämmoombud och 6 suppleanter. Det kommer att beslutas 
när Föreningsstämman hålls, nu framflyttad till okänt datum. 

Vecka 15 kommer vi att kunna gå in och rösta på www.
ledarnasakassa.se.

Här kommer alltså en uppmaning från oss i styrelsen att 
vara aktiva och gå in och rösta på Björn Karlsson som vi har 
nominerat och som brinner i frågan och kommer att bevaka 
våra rättigheter på stämman!

Styrelsen har även nominerat Thomas Esbjörnsson, vår 
sekreterare, till styrelse uppdrag i Ledarnas A-kassa. Valet blir 
på stämman där förhoppningsvis Björn Karlsson är ombud.

För styrelsen genom:
Martin Norberg, Vice ordförande SSF

Förhandlingskommittén 
SLA-området  
och Referensgruppen
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Redaktionsråd: 
Sven-Erik Sjöberg
Bingbyv. 11, 794 33 Orsa 
070-331 52 30 
ses025043469@gmail.com

Björn Karlsson
Rörflyv. 9, 313 50 Åled 
070-511 65 33
e-post: bjorn.karlsson@sodra.se

Yvonne Hedman Nordlander
Falun, 070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander 
@storaenso.com
WEB-Master

Mårten Gustafsson
Köping, 010-482 81 63 
marten.gustavsson@mellanskog.se

Martin Norberg
Bjästa, 070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Rikard Hansson
Överkalix, 070-237 32 66
rikard.hansson@sca.com

SSF 
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

Ansvarig utgivare:
Sven-Erik Sjöberg

www.ssf.ledarna.se

Följ och gilla oss på facebook:
www.facebook.com/SSFLedarna

Har ni frågor eller synpunkter
kontakta oss på: ssfledarna@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .eps

Nästa nummer utkommer
i juni 2020
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Jag inser naturligtvis att detta arrangemang kan bli 

inställt men jag vill trots det informera.

Årets tävlingar är planerade att hållas i Vitryssland med Grodno 
som huvudort. Grodno ligger ca 30 km från gränsen till Litauen. 
Vi har tidigare tävlat nära gränsstat-ionen till Vitryssland då i den 
Litauiska staden Druskininkai.

Det är numera ganska enkelt att åka in i Vitryssland. Det behövs 
inget visum och för bilen krävs grönt kort samt att fordonshand-
lingarna skall visas upp. Det blå pappret från registreringen.

Sprinten kommer att gå inne i Grodno och medel samt stafett 
ca 15 –20 km utanför Grodno. 

Boende och mat är förhållandevis billigt och av godtagbar 
standard. Jag besökte Grodno i november tillsmans med EFOL:s 
styrelse och vi fick då en bra genomgång över hela arrangemanget.

Tävlingarna kommer att hållas under tiden 3–7 augusti. Täv-
lingarna går den 4 augusti sprint, den 5 augusti medeldistans och 
stafett den 7 augusti. Utöver tävlingarna är det skogseminarium 
och exkursioner. Ni hittar hela programmet och utförligare info 
på efol.eu.

Resa till Grodno går lättast med bil. Färja till Klaipeda och 
sedan bil genom Litauen till Grodno ca 385 km. Alternativt med 
flyg till Vilnius eller Minsk och sedan hyrbil.

Vi får avvakta utvecklingen i världen och se om det blir några 
tävlingar. 

Ytterligare info genom mail till bjorn.karlsson@sodra.com

Björn Karlsson

Skogs-EM 2020

SSFnytt önskar alla  SSFnytt önskar alla  
GLAD PÅSKGLAD PÅSK

samt att vi arbetar vidare  samt att vi arbetar vidare  
med stor omtanke om med stor omtanke om 

varandra under  varandra under  
dessa svåra rådande dessa svåra rådande 

förhållandenförhållanden

Inbjudan till SSFs stämma  
17 april 2021 i Stockholm

Följande gäller enligt SSFs stadgar. 

§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman 6 mån före, 
2020-10-17

§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser sammankallad  
4 mån före, 2020-12-17

§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter till styrelsen  
2 mån före, 2021-02-17

§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 mån före, 2021-02-17
§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dar före, 2021-03-02
§ 8:3 Kallelse till ombud 1 mån före, 2021-03-17

Försök hålla Era klubbårsmöten tidigt och få fram ombud och 
suppleanter samt eventuella motioner till stämman.


