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Verksamhetsberättelse 2021 
 

 

Styrelsen för Sveriges Skogstjänstemannaförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2021. 

 

 

 

Styrelsens sammansättning  
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2021 

 

Ordinarie ledamöter 

Ordförande  Björn Karlsson Åled klubb 435 

Vice ordförande Martin Norberg Bjästa ’’ 442 

Kassör Sven-Erik Sjöberg Orsa ’’ 430 

Sekreterare Thomas Esbjörnsson  Örnsköldsvik ” 447 

Övriga ledamöter Yvonne Hedman Nordlander Svärdsjö ” 430 

 Mårten Gustafsson Köping ” 439 

 Rickard Hanson tf  Överkalix ” 447 

 

Suppleanter Göran Wikman Lycksele ” 433 

 Fredrik Allemog Hörby ” 435 

 Ove Eriksson Mellansel ” 440 

 

 

Revisorer, ordinarie Tommy Lag Tierp ” 437 

 Erik Karlsson Torup ” 430 

 

Revisorer, suppleanter Erik Alne Vikbolandet  ” 447 

 Stig-Björn Hallin Örnsköldsvik ”  430 

   

 

Ny styrelse valdes på stämman den 3 december men där bestämdes också att den nya 

styrelsen tillträder den 1 januari 2022 

 

 

Information om styrelsen.  

Styrelsen har under året hållit 5 möten varav 2 har varit digitala. 
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Antal medlemmar 20211231  

 
Under 2021 har medlemsantalet minskat med 51 aktiva.  
 
Klubb Namn Aktiva Pensionär/ 

Passiv 

Studerande 

430 SSF-klubb Sverige 146 48 4 

433 SCA Skog SSF-klubb 78 19  

434 Sydved AB SSF-klubb 21 5  
435 Södra Skogsägarna SSF-klubb 147 23  
436 Holmen Skog SSF-klubb 48 19  
437 Stora Enso Skog SSF-klubb 94 62 25  
439 Mellanskog SSF-klubb 85 14 1 
440 Norraskog SSF-klubb 87 10  
441 BillerudKorsnäs SSF-klubb 58 16  
442 Rundvirke SSF-klubb 21 1  
446 Skogssällskapet SSF-klubb 16 5  
447 Sveaskog SSF-klubb 127 33 2 
452 Biometria SSF-klubb 34 6  
456 Vida Skog AB SSF-klubb 9 1  
000 Ingen Avdelning registrerad 2 0  
     
     
     
     

   Aktiva Passiva Studerande  

Antal medlemmar 2021-12-31 941 225 7 

Antal medlemmar 2020-12-31 992 225 7  

Antal medlemmar 2019-12-31 1001 231 10 

Antal medlemmar 2018-12-31 1056 242 12  

Antal medlemmar 2017-12-31 1081 257   19  

Antal medlemmar 2016-12-31 1113 297 28 

Antal medlemmar 2015-12-31 1116 329 27 

Antal medlemmar 2014-12-31 1148 346 24 

Antal medlemmar 2013-12-31 1188 356 18 

Antal medlemmar 2012-12-31 1243 368 

Antal medlemmar 2011-12-31 1274 393 

Antal medlemmar 2010-12-31 1272 411 

Antal medlemmar 2009-12-31 1283 436 

Antal medlemmar 2008-12-31 1300 464 

Antal medlemmar 2007-12-31 1329 384 

Antal medlemmar 2006-12-31 1423 514 

Antal medlemmar 2005-12-31 1447 542 

Antal medlemmar 2004-12-31 1462 419 

Antal medlemmar 2003-12-31 1455 581 

Antal medlemmar 2002-12-31 1490 586 

Antal medlemmar 2001-12-31 1468 651 
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Stämman  

 
Den 3:e december hölls till slut den flera gånger framflyttade stämman. Stämman ägde enligt 

tradition rum i Sollentuna på Scandic hotel. Stämman genomfördes på bra sätt och några 

avgående styrelseledamöter avtackades och några nya välkomnades in i styrelsen. Det 

bestämdes också på stämman att den nya styrelsen träder i kraft den 1 januari 2022. 
 

Representation  
Styrelsens ledamöter har representerat föreningen i ett flertal sammanhang. Följande 

sammanställning redovisar de viktigaste uppdragen. 

 
 

 

Union of European Foresters, UEF.  

 

SSF är medlemmar i Union of European Forester UEF. UEF är en intresseförening för 

skogstjänstemän inom Europa. Föreningen har 23 medlemsorganisationer i 19 länder med 

totalt ca 50 000 medlemmar.  

Under 2021 har UEF jobbat med att få till kongressen i Frankrike under rådande pandemi. 

Övrigt påverkansarbete som UEF normalt bedriver har skett på distans. Antalet ”stora frågor” 

har ökat under 202, samtidigt som nätverkandet har varit svårare. Det sedvanliga ”round table 

meeting” med våra partners och inbjudna från kommission och parlament gick inte att 

genomföra.  Det har varit en utmaning. Webbmöten har styrelsen haft en gång i månaden. 

Flera upprop i skogsfrågor har aktualiserats främst frågor som berör skogens brukande, 

skogsindustrins hållbarhetsstämpel och koldioxidbindning. 

Kongressen gemofördes lyckligtvis i månadsskiftet september-oktober då pandemin var något 

lugnare. Representationen var något lägre av det skälet, men genomförande var mycket bra! 

Tack Frankrike! En fransman lämnade styrelsen och en ny fransman invaldes. 

SSF innehar fortsatt en styrelseplats i UEF genom Mårten Gustafsson 

Kontakten med medlemmarna sker genom hemsidan http://european-foresters.org/ 

samt ett årsmöte Governing Council Meeting. 

Vart fjärde år hålls en Kongress då valen till styrelsen sker. Styrelsen består av sju personer. 

Under 2021 beslutades att Sverige och SSF står som värd för GCM 2023 i Färna, 

Skinnskatteberg 

 

Styrelsen består nu av: 

President                                    Michael Diemer                      Tyskland 

V.President                                Anna Petrakieva                      Bulgarien 

V.President                                Tomasz Markiewich                Polen 

V.President                                Ilpo Puputti                              Finland 

Sekreterare                                 Thomas Baschny                     Österrike 

V.Sekreterare         Mårten Gustafsson                   Sverige 

Kassör                                       Fracois Xaviar Nicot                Frankrike 

 

 

 

 

 
 

http://european-foresters.org/
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Nordic Foresters, NF  

 

NFs årsmöte 25-27 november 2021 

 

I år blev det igen livemöte när NF träffades. Mötet ägde rum strax utanför Helsingfors i 

Tusby.Finland och Meto förestod ordförandeskapet och organiserade det hela. Årsmötet hölls 

på kvällen den 25:e och avslutades med att Finland avgick som ordförandeland och lämnade 

över till Danmark med Henrik Bach som ordförande de kommande två åren. Dagsläget för 

skogsbranschen i de nordiska länderna gicks igenom och hur det ser ut exempelvis avseende 

löne- och anställningsfrågor. I Sverige sköts lönerörelsen på framtiden på när 

Coronapandemin startade, vilket inte skedde i de andra länderna.  

Den 26:e var det exkursionsdag och vi besökte Finska Forstföreningen i Klementsskog, där 

föreningen berättade om arbetet med att varje år låta 1000 skolbarn i 7.e klass från  

 

Helsingfors, Esbo och Vanda få komma ut i forskningsskogen. Eftermiddagen tillbringades i 

Sibbo storskog, en Nationalpark på 2300 ha. 

Sverige, genom ST skog står värd för NF 2022 som förhoppningsvis kan bli i fysisk tappning 

någonstans i Höga Kusten 

 

Förbundsråd/Branschträffar   

 

Förbundsstyrelsen kontakt med föreningarna sker via Förbundsråd och Branschdagar. Vid 

Förbundsråden träffas Förbundsstyrelsen och föreningarnas ordförande. När det gäller 

Branschdagarna kan varje förening komma med tre representanter.  

Under träffarna har vi diskuterat det nya Förbundspolitiska programmet som skall antas vid 

Kongressen 2022. Vi har även jobbat med frågan om hur skall stödet till föreningarna från 

Ledarna utformas och finansieras. Branchdagarna är ett bra tillfälle för de olika föreningarna 

att träffas och utbyta erfarenheter. Novembermötet var det första fysiska mötet sedan 

pandemin startade.  

Förbundsråd och Branschdagar hålls normalt två gånger vardera under året. 

 

Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN)  

 

Annika Hage Nederström har under 2021 varit vår delegat i SYN. 

 

Ny ordförande i SYN är Marie Stålnacke från Sveaskog, Sofia Backeus från LRF och Håkan 

Nilsson från Entreprenörerna är nya representanter som ersatt tidigare kollegor på respektive 

organisation. I övrigt är styrelsen oförändrad. 

 

Frågor som styrelsen arbetat med är: 

- Ansökan till Centralfonden, SYN önskar att göra en kartläggning av 

jämställdhetsarbete som gjorts inom skogsbruket  

- Valideringsprojektet, Svensk Skogsvalidering (SSV). Projektfasen för SSV är avslutad 

och projektet har gått in en implementeringsfas. Fem skogsbolag har garanterat 100 

valideringar (Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Holmen och SCA) vilket ger 

650 000 i grundfinansiering och är grunden för fortsättning. 

- Remissvar kring olika områden,  bland annat planering och dimensionering av 

gymnasieskolan 
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Sociala medier  
 

Yvonne Hedman Nordlander är webmaster. 
 

På SSFs hemsida återfinns föreningens medlemstidning SSF-nytt samtidigt som enskilda 

artiklar från SSF-nytt läggs upp som nyheter tillsammans med andra artiklar som berör 

branschen. Både här och på Facebook finns utrymme för viktiga branschfrågor och 

diskussioner med och mellan medlemmar. 
  

Vanligen är det våra event såsom årsmöten, skogsbryn, stämma, kongress, NF och UEF som 

läggs ut som inlägg på Facebook och därför märks coronapandemin på SSFs sida på 

Facebook, med endast 9 inlägg under hela 2021 och i genomsnitt 10 inlägg per år de senaste  

fem åren. Fjolårets antal följare har ökat vid årsskiftet med 10 stycken till 104 (94) under 

2021 (2020). Hela styrelsen är administratörer på Facebooksidan för att kunna skapa inlägg 

från olika delar av landet och olika delar av verksamheten med intentionen att följarna alltid 

ska finna något nytt att läsa om. Vi tar ett gemensamt ansvarar för att hålla sociala medier och 

diskussioner där levande och givande. 
 

 

Verksamhet  
Styrelsen bedriver aktiviteter och nedan följer de viktigaste. 
 

 

Skogsbrynet  

Skogsbrynet är SSFs ordförandekonferens och genomfördes live den 2 december. Det var 19 

mötesdeltagare, varav 6 från styrelsen. 

 

Som förberedelse inför Skogsbrynet så hade vi dessutom redan den 1:a september ett 

ordförandemöte digitalt via Teams med 11 deltagare där vi gick igenom det aktuella läget hos 

de föreningar som deltog. Mycket handlade om hur intensivt det varit på grund av 

högkonjunktur men också hur coronan har påverkat arbetet. Vi bestämde också ett antal 

punkter som skulle lyftas på kommande Skogsbryn.  

 

De punkter som avhandlades på Skogsbrynet var: 

• Info om mediadebatten. Jessica Nordin. Hållbarhetsansvarig på Södra Skog 

höll en mycket bra presentation om hur skogen hanteras i media. 

• Info SSF 

o UEF, NF, SYN, SLA 

• Laget runt 

• Hur arbetar vi med nyrekrytering? 

• Vilket stöd behövs för att arbeta med rekrytering? 

• Rekryteringsansvariga på klubbarna, varje klubb ser över vem som ska ansvara. 

• Hur hanterar företagen hemmakontoret, ekonomisk ersättning, arbetsmiljö mm? 

• Regler om tjänstebilar, kan vi få någon extern att beskriva vad som gäller? 

• Rovdjursfrågan, hur hanteras det i företagen?  

• Lönestatistiken 

• Referat till SSF nytt 
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En av de stora positiva delarna med Skogsbrynet är att få möjlighet att utbyta erfarenheter 

med varandra och få en inblick i hur det fackliga arbetet fungerar i andra företag.  Alla 

närvarande konstaterade att denna typ av träffar är mycket viktiga och värdefulla.  

 

SSF-nytt   

Redaktionsrådet för SSFnytt har bestått av Sven-Erik Sjöberg, redaktör och ansvarig utgivare, 

Björn Karlsson, Martin Norberg, Yvonne Hedman Nordlander, Mårten Gustafsson och Rikard 

Hansson. Den har skickats ut via mail vid fyra tillfällen. De som fortsättningsvis önskar få 

SSFnytt i pappersformat får anmäla det till redaktören.  

 

 

Rekrytering  

Nyrekryteringen av medlemmar blir en ödesfråga närmaste åren. På stämman 2021 beslutades 

att utse en ”rekryteringsansvarig” i varje klubb som tar extra ansvar att alla nyanställda blir 

ordentligt kontaktade. Till detta ska ett informationskoncept tas fram, till stöd för kontakten.  

I SSF-styrelsen utsågs en samordnare för gruppen, Mårten Gustafsson. Kvartalsvisa 

avstämningar blir ambitionen till att börja med. Målet blir att alla nyanställda ska bli 

kontaktade på ett proffsigt sätt så att ingen möjlig medlem missas. Förutom det 

rekryteringsarbete som sker på företagen, sker det i huvudsak på skolorna och deras 

näringslivsdagar. Under 2021 deltog vi inte på någon sådan. Vi försöker vara närvarande vid 

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Gammelkroppa, SLU Umeå och Växjö. I Växjö har vi 

fått kontakt med skolan och hoppas åka dit med en mindre delegation från SSF så fort 

omständigheterna tillåter.  Mårten Gustafsson ansvarar för Skinnskatteberg och Thomas 

Esbjörnsson har bevakat Umeå. Gammelkroppa ansvarar Mårten Gustafsson och Sven-Erik 

Sjöberg för. Växjö ansvarar Mårten Gustafsson. 

 

Näringslivsutskottet på Skogis  

2021 har inget deltagande skett på Märgträffen eftersom den inte genomfördes. 

 

Förhandlingskommittén Gröna arbetsgivare och Referensgruppen  

Förhandlingsgruppen har inte som brukligt är träffat Gröna arbetsgivare (tidigare SLA) under 

året.  Med nytt branschombud i Anna Nilsson blir det prio att få till ett möte med Gröna 

Arbetsgivare under tidigare delen av 2022. I förhandlingskommitén har Björn Karlsson, 

Martin Norberg och Thomas Esbjörnsson ingått. 

 

Referensgruppen mellan Ledarna och Gröna Arbetsgivare som bildades under 2018 och som 

har till uppgift att behandla branschgemensamma frågor som rekrytering är i princip nerlagd.  

 

Ledarnas föreningskoordinator  

Den vardagliga kontakten sker via vår föreningskoordinator på Ledarna som har varit Sofia 

Löfberg. 

 

 

SSFs ombudsman/avtalsansvarig  

Annika Hage Nederström avgick under 2021 som avtalsansvarig och branschombudsman för 

SSF Ledarna och ny är Anna Nilsson. 
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Sammanfattning                                                                                                                 
2021 blev en fortsättning på pandemin. Det känns som vi lever i en berg och dal bana i 

smittotal. Det var inte möjligt att med säkerhet planera för aktiviteter och att träffas fysiskt. 

Vi flyttade både Stämman och Skogsbrynet ett flertal gånger.  

Nu kunde vi till sist genomföra båda arrangemangen i december vilket var uppskattat både 

från oss i styrelsen och från de delegater som var närvarande. 

Vid stämman tog vi en inriktning på rekrytering. Särskilda rekryteringsansvariga skall väljas i 

klubbarna och de tillsammans med stöd från styrelsen skall verka för ett ökat medlemsantal. 

SSF/Ledarna skall vara det självklara valet när man väljer att gå in i en fackförening. 

Ekonomiskt har 2021 varit ett gyllene år för våra arbetsgivare. Samtidigt har ökade 

energipriser drivit upp kostnaderna för andra produkter så vi nu har en inflation på ca 3,5 %. 

Detta är långt över vad parterna bedömde när avtalet för löneutvecklingen till 2022 

fastställdes. Detta blir en nöt att knäcka i de kommande löneförhandlingarna.   

Vi får hoppas att det blir bra och konstruktiva förhandlingar. Kassakistorna är ju trots allt inte 

tomma. 

Styrelsen tackar för förtroendet att leda SSF:s verksamhet. 

 
 

 

 

 

 

 

Örnsköldsvik den 18 januari 2022 

 

 

 

Thomas Esbjörnsson Yvonne Hedman Nordlander Anders Englund 

   

 

 

Martin Norberg Sven-Erik Sjöberg  Mårten Gustafsson 
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