
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Föreningen 
 
 
 
  Ledarna inom Skogs- och Träindustrin 2019 
 
 

 
 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpq8SQnN7KAhVLuRQKHQT9D_IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsvensktraindustri.se%2F&bvm=bv.113370389,d.bGg&psig=AFQjCNHOaKPXCtB5BJoY4lD641EN3tOOzw&ust=1454679109448890


2 
 

Verksamhetsberättelse 2019. 
 
Styrelsen för Ledarna inom Skogs- och Träindustrin avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01-2019-12-31. 
 
Styrelsens sammansättning. (Valperioden är 4år) 
 
Anders Grahn Ordförande  Fr o m 2019-09-27 
Anders Grahn Ordförande     T o m 2023-09-xx 
Malin Sunesson Vice ordförande Fr o m 2019-09-27 
Malin Sunesson Vice ordförande T o m 2023-09-xx 
Bert-Ivar Pettersson Kassör  Fr o m 2017-09-28 
Bert-Ivar Pettersson           Kassör                                 T o m 2021-09-xx 
Per Ottosson  Sekreterare  Fr o m 2017-09-28 
Per Ottosson                       Sekreterare                         T o m 2021-09-xx 
Kristina Henrysson Ledamot     Fr o m 2019-09-27 
Kristina Henrysson  Ledamot  T o m 2023-09-xx 
Mats Johansson  Ledamot  Fr o m 2017-09-28 
Mats Johansson                  Ledamot                        T o m 2021-09-xx  
Mikael Westerlund Ledamot  Fr o m 2017-09-28 
Mikael Westerlund             Ledamot                             T o m 2021-09-xx 
   
Styrelsesuppleanter. 
   
Morgan Widlund   Fr o m 2017-09-28 
Morgan Widlund   T o m 2021-09-xx 
Peter Forsberg   Fr o m 2017-09-28 
Peter Forsberg   T o m 2021-09-xx  
Peter Andersson   Fr o m 2019-09-27 
Peter Andersson   T o m 2023-09-xx  
 
Revisorer. 
 
Ronny Gustafsson   Fr o m 2019-09-27 
Ronny Gustafsson   T o m 2023-09-xx 
Geron Forsman   Fr o m 2017-09-28 
Geron Forsman   T o m 2021-09-xx  
 
Revisorssuppleanter. 
 
Henric Cassel   Fr o m 2017-09-28 
Henric Cassel   T o m 2021-09-xx  
Ingemar Bengtsson   Fr o m 2017-09-28 
Ingemar Bengtsson   Fr o m 2021-09-xx 
 
 
Valberedning. 
 
Ove Johansson Sammankallande Fr o m 2017-09-28 
Ove Johansson    T o m 2021-09-xx 



3 
 

Hans Lahtinen   Fr o m 2017-09-28 
Hans Lahtinen   T o m 2021-09-xx 
Anders Franzén   Fr o m 2017-09-28 
Anders Franzén   T o m 2021-09-xx  
 
 
Ombud till Ledarnas kongress. 
 
Efter stämmobeslut 2009-09-16 har STI:s styrelsen mandat att utse ombud till Ledarnas 
kongress beroende på STI:s medlemsantal för varje år.  
     
 
Suppleanter till ombud för Ledarnas kongress i nummerordning. 
    
Efter stämmobeslut 2009-09-16 har STI:s styrelsen mandat att utse suppleanter till Ledarnas 
kongress beroende på medlemsantal för varje år.    
 
 
Ombud till Ledarnas A-kassas stämma. 
 
Per Ottosson    
 
 
Revisor Ledarnas A-kassa. 
 
Bert-Ivar Pettersson. 
 
 
Föreningens bransch och avtalsansvariga. 
 
Annika Hage Nederström, Leif Nordin del av året och Nina Åkerwall också del av året. 
I avtalsdelegationerna har följande deltagit av våra medlemmar i föreningen:                   
Papper och massa: Morgan Nylander och Jan Björklund 
Sågverk: Hans Lahtinen 
Trä: Anders Franzén och Patrik Israelsson 
 
 
Förbundsrådsmöten med mera under 2019. 
 
Föreningen har deltagit aktivt i förbundsrådsmöten under året ett i Mars 1st delegat + 
ordförande och ett i november deltagit med 2st delegater och vi är helt överens om att detta är 
mycket givande möten och möjligheter att kunna påverka och delta i diskussioner samt 
nätverkansmöjligheter mellan föreningarna. Vi deltog också i en branschdag för ledarna i 
januari STI:s styrelse närvarade då med 2st delegater + ordförande. 
 
 
Sammanträden och en allmän översikt av verksamheten under 2019. 
 
Föreningens styrelse har haft 7st protokollförda ordinarie möten. I samband med några av 
våra styrelsemöten hade vi också företagsbesök på följande platser hos våra medlemmar. Ett 
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företagsbesök med en stor grupp ledare på Inwido/Elitfönster i Lenhovda /Vetlanda och 
rundvandring på Elitfönster under Maj i Lenhovda. Där fick vi även möjlighet att träffa 
företagsledningen och tillsammans med ett flertal av våra medlemmar. Ett styrelsemöte 
förlades till Södra i Mönsterås/Kalmar i augusti med rundvandring på Södra Cell i Mönsterås 
samt möte med Ledare och företagsledning. Styrelsen anordnade en branschdag och Träfiber 
tillsammans med en mellanstämma i Stockholm under september. Slutligen under november 
så gjorde vi ett företagsbesök på Billerud/Korsnäs i Gävle med rundvandring i verksamheten 
och en utbildningsdag med Annika Pernikliski och Leda i förändring samt möte med ledare 
och företagsledning. Vi deltog även Skogsnäringsdagen i april med 2 delegater och under 
november månad deltog vi också i chefs båten med 2st styrelseledamöter och 15st 
medlemmar från STI.    
 

 
Ekonomi. 
 
Föreningens har fortfarande en ekonomi i balans, fast medlemsantalet sjönk till 2217 
medlemmar vid årets slut, en minskning med 81 personer. Vi lyckas fortfarande ha en bred 
och innehållsrik verksamhet med en avgift på endast 20kr/månad, med besök hos klubbar ute i 
landet, branschdag med ett givande tema samt chefs båten med föreläsning om hållbart 
ledarskap. I övrigt hänvisar jag till Årsbokslutet för 2019. 
 
Bert-Ivar Pettersson 
Kassör STI. 
 
 
Slutord.  
 
År 2019 kommer vara ett år som vi minns som ett år då vi som organisationen Ledarna 
granskades av media, främst då i Aftonbladets granskning. Den skapade besvikelse och ilska i 
hela förbundet och vi förlorade medlemmar på grund av detta. I kölvattnet av detta blev 
organisationen genomlyst och en handlingsplan sattes upp för att återuppbygga det tilltufsade 
varumärket.  
Ledarna som organisation har nu bra rutiner och en stabil värdegrund att stå på, med 
inriktningen att bli den bästa chefsorganisationen. Vi kommer i framtiden tryggas av att vi har 
genomgått denna granskning och inget ont som även leder till något positivt.  
Föreningen STI har även den genomgått en genomlysning och de punkter som vi anser oss ha 
en risk för vårt eget varumärke kommer vi adressera och stärka upp, så att vi klarar en 
granskning av press eller motsvarande.  
 
Det är med stolthet och glädje som jag ser tillbaka på 2019, med tanke på allt vi genomfört.  
En av höjdpunkterna är vår branschdag som i år gick klimatets tecken – från Skog till 
klimatsmart produkt. Vi kommer hålla i den frågan och bedriva kompetenshöjning både inom 
styrelsen och inom föreningen.  
 
Våra besök hos medlemmar ute på företagen är uppskattade och vårt seminarium hos Billerud 
Korsnäs krönte verkligen detta år med stort deltagande från företaget och ett intressant 
seminarium.  
Men lika viktigt var vårt första besök hos våra medlemmar i Lenhovda. Då vår existens som 
förening inte är så vitt känd, så är sådana besök av stort värde, inte minst för det företag som 
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vi besöker. Man har inte mycket kontakt med Ledarna och behöver få inspel för att bedriva 
det lokala fackliga arbetet på arbetsplatsen.  
 
I år har vi haft mellanstämma och jag vill tacka för förtroendet som ni gett mig att vara er 
ordförande för Ledarna inom Skog & Träindustrin. Även om det kan vara slitigt att dela på 
tiden mellan mitt vanliga arbete och den fackliga sidan, så uppväger alla härliga möten, en 
härligt engagerad styrelse och möten med medlemmar det besväret.  
Jag har många härliga minnen att se tillbaka på och att jag nu får gå vidare med 4 år till 
kommer fylla på det lagret.  
 
Vi verkar i en bransch som är en framtidsbransch, ur ett klimatperspektiv. Alla vill ha mer 
utav vårt gröna guld som står i skogen och det bästa med det är att det är förnybart, till 
skillnad mot allt som grävs upp och pumpas upp ur berget.  
Ledarna inom Skogs & Träindustrin kommer jobba för ett hållbart ledarskap och en hållbar 
framtid.  
 
Vedum den 4 januari 2019 
 
Anders Grahn 
Ordförande STI. 
   
  
 
Avslutningsvis tackar Styrelsen för förtroendet att ha fått leda verksamheten under 2019. 
 
 
 
 
Anders Grahn Ordförande.    Per Ottosson, Sekreterare.  
 
 
 
 
Bert-Ivar Pettersson Kassör  Malin Sunesson vice ordf. 
 
 
 
 
Kristina Frödin Ledamot.    Mats Johansson Ledamot. 
 
 
 
 
Mikael Westerlund Ledamot   


