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För oss tjänstemän är det en likartad utveckling om än inte 
lika tydlig ännu. Vi ser att vi inte fyller upp utbildnings platserna. 
Vi ser att alla som söker kommer in utan att alla platser fylls upp. 
Hur blir det då med urvalet när vi skall anställa kollegor? Finns 
det nog med anställningsbara kollegor? Min uppfattning att 
HR på våra företag måste ta detta på fullt allvar och tillsammans 
med våra utbildningsplatser skapar en förutsättning för att först 
få utbildningen så intressant att alla platser fylls upp.

Hett var det också i Malmö den 29–31 maj. Då tänker 
jag inte bara på vädret. Under den tiden höll Ledarna sin 
Kongress. Numera håller Ledarna kongress vart annat år, men 
val håller man bara vart fjärde år. I år var det lite speciellt. Vi 
skulle välja en ny Förbundsordförande. Detta händer inte så 
ofta, två gånger på 32 år. 

För 32 år sedan valdes Björn Bergman till ordförande då 
i SALF. För 12 år sedan valdes Annika Elias till ordförande i 
Ledarna. Nu var det dags igen. Många kände sig kallade men 
Valutskottet hade en klar bild av vem som skulle axla Annikas 
mantel. Efter många intervjuer och interna samtal föreslog 
Valutskottet Andreas Miller som kommer som ordförande i 
Medialedarna och en anställning på Sveriges Radio. Andreas 
valdes med en övertygande majoritet. 

Personligen är jag övertygad om att vi valt rätt ordförande. 
Andreas har en klar och tydlig inriktning på sitt ledarskap. 
Ledarna skall utgå från medlemmarna och det känns tryggt. 
Årets Kongress var en riktigt bra Kongress. Besluten fattades 
i samsyn. Hela Valutskottets förslag antogs, alla motioner som 
styrelsen bearbetat gick styrelsens väg. Jag tror att samtliga 
delegater kunde åka hem från Malmö med en bra känsla inför 
kommande arbete.

Hett vore inte helt fel på Midsommar till sillen, potatisen och 
lilla nubben. Jag har midsommar som favorithögtid naturligtvis 
i hård konkurrens med de övriga.

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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Björn Karlsson, ordförande.

HETT
Det är mycket som är hett nu. Vi kan böja med vädret 

som är mycket hett. En lång period med varmt och 

torrt väder ställer nu till med problem för skogsbruket.

Hettan ute i skogen överstiger alla gränsvärden och vi tvingas 
att jobba nattetid för att överhuvudtaget kunna avverka. Ni 
som tar besluten har ett stort ansvar. Tankarna går tillbaks till 
den stora branden i Västmanland.

Åtgärderna kan äventyra försörjning av skogsindustrin så 
vi får hoppas på ett normalare väder.

Hett är det även för hela skogsbruket. Den höga efterfrågan 
jag tog upp i förra numret håller i sig och till och med ökar. 
Avsalumassapriset fortsätter uppåt. I dag är det över 1200$/
ton. Efterfrågan på sågade trävaror är så högt att alla inte kan 
få sina varor de har beställt. Fortsatt bra efterfrågan i Europa 
och USA.  

Det som inte är lika hett är att jobba som maskinförare eller 
timmerbilsförare. Nattarbete lockar inte, relativt låga löner 
lockar inte. Har vi ett systemfel här? Har vi pressat ägarna till 
entreprenadföretagen och åkerierna för hårt? Skogsbruket bör 
nog tänka till och fundera på hur vi skall få lönsamhet i de 
olika arbetsgrupperna som är livsviktiga för skogsindustrin.

Efterfrågan på 
sågade trä varor 

är så högt att alla inte 
kan få de varor de 
beställt.

Björn Karlsson
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Årets kongress hölls i Malmö den 

29-31 maj och var bitvis spännande 

utan alltför mycket överraskningar 

när vi summerar de slutliga val som 

gjordes och de beslut som togs. 

Verksamhetsberättelse och årsre-

dovisning gicks igenom på ett nytt 

sätt, enkelt och med en stor portion 

humor, där alla hade förutsättningar 

att följa med även i avancerade 

delar av ekonomin.

Det presenterades flertal rapporter för 
att visa att alla de beslut som togs förra 
kongressen har blivit genomförda. Val-
beredningen redogjorde därefter för hur 
de hade jobbat och vi åhörare fick en 
liten inblick i vilket stort arbete som är 
nedlagt på att hitta rätt personer med de 
egenskaper och erfarenheter som kan 
ge den dynamik som efterfrågas i en väl 
fungerande förbundsstyrelse av Ledarnas 
dignitet.

Det stora valet under denna kongress 
var en ny efterträdare till ordförande-
posten som Annika Elias nu har suttit 
på i 12 år. Därtill var Annika Elias den 
första kvinna som valts till President i 
CEC European Managers, en europeisk 
organisation som representerar över en 
miljon chefer. Representanter från flera 
europeiska chefsorganisationer fanns på 
plats under kongressen för att visa hur 

Ledarnas kongress 2018

prioriterad dialogen är mellan orga-
nisationerna. Förutom ordförande för 
danska och norska chefsorganisationer 
fanns även tyske ordföranden tillika 
nuvarande President för CEC närva-
rande och höll även ett tal om vikten 
av detta samarbete.

Valutskottets förslag till ny ordförande 
utmanades, men gick igenom med god 
marginal. Ny ordförande blev Andreas 
Miller som kommer från Bankeryd i 
Småland. Vid Uppsala universitet har 
han sedermera studerat statskunskap, 
religionskunskap, litteraturvetenskap och 
freds- och konfliktkunskap, men också 
journalistik på Poppius i Stockholm. Efter 
detta väntade sedan en karriär som varat 
25 år inom Sveriges Radio och 2009 blev 
han ordförande för Medieledarna, en av 
Ledarnas branschföreningar.

Kongressen valde även följande 
personer att utgöra Ledarnas nya styrelse; 
Stina Nordström som 1:e vice ordförande. 
Anders Grahn som 2:e vice ordförande 
med suppleanterna Lorri Mortensen 
Mates och Lars Tengvall.

Styrelsens ledamöter; Erica Klint, 
Jenny Wibacke, Linda Wallberg, Peter 
Juhlin, Lars Tengvall, Anneli Samuelsson, 
Lorr i Mortensen Mates och Moa 
Vallgård. Som styrelsens suppleanter; 
Anneli Mattsson, Hannes Sjöblad, Johan 
Wiberg, Jeanet Corvinius, Kajsa Hessel 
och Ulf Leijon.

Till revisorer; Andreas Jacobsson, Egon 
Waldemarsson och Suzanne Hammar-
gren. Som revisorssuppleanter; Håkan 
Blomqvist, Svante Sjölander och Johanna 
Lundin Bhattacharryya.

Som inledning av kongressens 
andra dag bjöds det på underfundig 
underhållning. Emil Jensen, beskrivs 
som en unik och angelägen röst efter att 
hans sommarprat i Sveriges radio 2016 
blev ett av det årets absolut mest hyllade 
program. I hans presentation står att läsa; 
”Genom att på samma gång vara både 
en av Sveriges roligaste och allvarligaste 
artister lämnar han ingen oberörd”. 
Detta är lätt att instämma i efter att ha 
hört hans blandning av lyrik, komik 
och musik. Han läste poesi, han höll tal 
och han spelade en låt vilket det sedan 
refererades till flertalet gånger under 
resterande kongress.

Annika Elias blev avtackad med fina 
tal, presenter och blommor innan den 
nya styrelsen drog sig tillbaka för att 
konstituera sig. Sedan var det dags för 
kongressmiddag. Kvällens underhållning 
var Wallmans salonger som fick sin publik 
nostalgisk med blandade pop- och 
rockhits från förr. Musik, god mat och 
rörande tal serverades under kvällen i 
lagom tempo. 

Sista dagen togs likaledes en del 
beslut, det hanns också med en modern 
workshop där alla kongressombud deltog 

Tre ordförande och tre sekreterare valdes till presidiet. På bilden ser vi som ordförande; Jeanet 
Corvinius, Byggcheferna och Björn Karlsson, SSF. Som sekreterare; Johanna Harrysson och Peder 
Bertilsson, Ledarna. Annika Elias står vid talarstolen och engagerar åhörarna med sina visioner om 
Ledarna och chefskapets utmaningar i framtiden.
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Ledarnas A-kassa

Ledarnas A-kassa höll sin 

stämma i mitten av maj. Trots 

namnet är Ledarnas A-kassa 

helt fristående från Ledarna. 

Kan vara lite svårt att förstå 

för oss utomstående då vi ser 

samma namn här som i Ledarna 

centralt.

Ordförande i Ledarnas A-kassa är 
Håkan Blomquist. Håkan har varit 
en av förbundsstyrelsens repre-
sentanter men från och med årets 
Kongress koncentrerar Håkan sig 
på Ledarnas A-kassa.

Årets stämma var lika odramatisk 
som de senaste. Avgiften beslutades 
att vara oförändrad trots att bokslutet 
även i år visar på ett underskott. 
Förklar ingen till detta är det 
finns relativt stora tillgångar inom 
A-kassan.

Björn Karlsson

Vår samverkan med kollegorna i 

norden rör: kunskapsutbyte, löner, 

arbetsvillkor, näringspolitik och 

skogsutbildning.

I år var det SSFs tur att stå värd för 
Nordic Forester. Vi arrangerade ett möte 
i svenska skogsindustrins vagga; Sundsvall. 
Förutom Besök på SCA Tunadal och 
det toppmoderna sågverket, upplevde vi 
också redovisningar där man kan konsta-
tera att våra respektive länder regeringar 
är olika skogsvänliga.

Lite axplock från utbytet: 
I Finland har skogsbruket en nära och 

bra relation och samsyn med sittande 
regering. Det går fem sökande på varje 
skogshögskoleplats. Skogen är attraktiv 
som arbetsgivare. 

I Sverige är det annorlunda. Skogs-
politiken blöder och skolorna får nätt 
och jämt ihop elever med skog som 

Stipendiater
vid Skogsmästarskolans 
examen för klass 15/18 

Likt de senaste åren bjöd Skinn-

skatteberg på solsken när 

avgångsklassen minglade ut 

på trappan med bubbel i glasen. 

I ögonblicket innan hade Mats 
Sandgren, chef för SCA skog, lyck-
önskat alla och samtidigt gratulerat 
till yrkesvalen. ”Ni är eftertraktade”, 
löd budskapet. ”Var dig själv” och 
”gräv där du står” var visdomsord 
på vägen. 

Återigen lämnade en avgångsklass 
Skinnskatteberg där de flesta redan 
har jobb att gå till. Fantastiskt!!

SSF hade förmånen att traditions-
enligt dela ut stipendier i avslut-
ningsceremonin i kyrkan.

Utmärkelsen ”bästa skytt” tillföll 
Hanna Bromée och ”bäste mate-
matiker” gick till Gustav Leijon.

Mårten Gustafsson

Vid kongressmiddagen. Från vänster ser vi Ludger Ramme, ordförande CEC, Andreas Miller, 
nyvald ordförande Ledarna Sverige, Yvonne Hedman Nordlander, SSF, Audun Ingvartsen, 
ordförande Lederne Norge och Jan Olav Brekke, fd ordförande Lederne Norge

och rapporterade in åsikter och förslag i 
digital form. Jag summerar detta till tre 
inspirerande dagar fyllda med möten, 
trevligheter och allvar i god förening.

Yvonne Hedman Nordlander

Läs mer om kongressen, besluten som 
togs, valberedningens intervjuer av valda 
ledamöter, eller varför inte gå in och 
se hela videon från de tre kongressda-
garna på; https://www3red.ledarna.se/ 
kongress-2018/

andrahandsval. Trycket är högt på de 
som jobbar. Personalförsörjningen är 
svag i många delar av värdekedjan. Brist 
på timmerbilschaufförer är redan ett 
faktum. Konjunkturen är samtidigt god.

Danmark har ökande efterfrågan på 
ekosystemtjänster från skogen och land-
skapsingenjörer och skogliga samhälls-
planerare ökar i antal. Lönerna är höga, 
men då förväntas man spara ihop sin 
pension i egen regi.

I fjolårets lönerörelse tog finnarna 
krafttag i det så kallade konkurrens-
paketet, som ska få landet på fötter. 
Våra branschkollegor i öster fick 0.6 % 
i löneökningar men ”fick bjuda på tre 
semesterdagar”. 

Samarbetet fortsätter inom NF och 
nästa år står Danmark värd för mötet. 

Mårten Gustafsson

Nordic Foresters 2018
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Har vi din epost?
Vi vill kunna nå dig via epost, dels 
för snabbare kommuni kation, 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. Eller ring 
0200-87 11 11

Redaktören

SSFnytt önskar alla en vilosam sommar
Nästa nummer utkommer

i oktober 2018

Följ och gilla oss på facebook:

www.facebook.com/SSFLedarna

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

Vi Gratulerar upphör
Den skärpta Dataskyddsför ord-
ningen GDPR medför i princip att 
SSF måste ha skriftligt tillstånd för 
att publicera namn på våra medlem-
mar GDPR är en skärpning och 
ersätter PUL, (personuppgiftslagen) 
från och med 2018-05-25.

Redaktören

Skogsbrynet 2018

SSF har nöjet att inbjuda Klubbordförande till 2018 års 

Skogsbryn den 3–4 oktober. 

Programmet är återkommande och vi kommer även i år anlita 
en gästtalare för att få lite ny inspiration. Mötet fortsätter sedan 
enligt tidigare upplägg.

SSF står för kostnaden för en person per klubb. Ni får gärna på 
egen bekostnad ta med en eller flera kollegor till Skogsbrynet.

Välkomna till 2018 års Skogsbryn.

Sven-Erik Sjöberg

Detta är sista  
SSFnytt per post

På grund av kraftigt höjda porto-
kostnader har styrelsen beslutat att 
endast skicka ut via mail och på 
hemsidan.

Vänligen snarast uppdatera med 
er e-postadress. De som fortfaran de 
önskar SSFnytt per post kan skicka 
ett brev till redaktören och ange 
det.


