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Verksamhetsberättelse 2020. 
 
Styrelsen för Ledarna inom Skogs- och Träindustrin avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01-2020-12-31. 
 
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 
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Valberedning. 
 
Ove Johansson Sammankallande Fr o m 2017-09-28 
Ove Johansson    T o m 2021-09-xx 
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 och Nina Åkerwall. 
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 
 
 
Kongress och Förbundsrådsmöten med mera under 2020. 
 
Under detta år har hela vår verksamhet med fysiska aktiviteter starkt påverkats av pandemin.  
 
Därav fick kongressen hållas digitalt 21 oktober men den genomfördes ändå på ett bra sätt och 
vi hade representation av 3 delegater Kristina Henrysson, Mats Johansson och Mikael 
Westerlund samt vår ordförande Anders Grahn som representant för förbundsstyrelsen. 
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Föreningen har dessutom deltagit aktivt i förbundsrådsmöten under året med 2-3st delegater 
samt ordförande, detta är mycket givande möten och möjligheter att kunna påverka samt delta 
i diskussioner. Under detta år har det första hållits fysiskt i Stockholm 3 mars och ett digitalt 
den 3 november orsakat av pandemin. Det har trotts allt fungerat väl, men 
nätverkansmöjligheter mellan föreningarna har därav blivit lidande när det fysiska mötet 
utgår. 
  
 
Sammanträden och en allmän översikt av verksamheten under 2020. 
 
Föreningens styrelse har haft 7st protokollförda ordinarie möten. Även här har pandemin 
påverkat vårt arbete på ett negativt sätt där enbart 2 av dessa kunnat hållas fysiskt och även 
planerade företagsbesök fått ställas in.  
 
Vi deltog i Forum för Bioekonomi med 2 medlemmar den 21 april som även detta hölls i 
digital form. 
 
Sedan hade vi en kombinerad Branschforumsdag och Träfiber för medlemmar i digitalform 
under november som fungerade bra med stöd av Henrik Challis och Lukas Grind i november. 
Mitt Klimatsmarta Ledarskap var agendan för den dagen. 
 
Chefs-båten hade vi beslutat att delta i men av förklarliga skäl fick den ställas in.  
 

 
Ekonomi. 
 
Föreningen har fortfarande en ekonomi i balans trots ett fortsatt sjunkande medlemsantal till 
2172 medlemmar vid årets slut, en minskning med 45 personer. Trots Pandemin så har vi 
fortfarande en bred och innehållsrik verksamhet utan fysiska möten med en avgift på endast 
20kr/månaden, I övrigt hänvisar jag till Årsbokslutet för 2020. 
 
Bert-Ivar Pettersson 
Kassör STI. 
 
 
Slutord.  
 
År 2020 kommer gå till historien då samhället och hur vi möts och träffas förändrades. Att 
bedriva en verksamhet som i många delar bygger på fysiska möten, där den möjligheten 
försvinner gör att det tar tid att ställa om.  
Våra branscher likt andras påverkas stort under detta år och inte mycket blev som vi 
planerade.  
 
I inledningen på detta år spådde många med mig, att samhället står inför en radikal förändring 
i pandemins spår och detta har verkligen inträffat, där vi alla fått ställa om till en digital värld 
och möten på distans.  
Att vi kommer har flera delar av detta kvar i samhället även efter att denna sjukdom har 
tryckts tillbaka med vaccin och immunitet.  
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Vi kommer ha både fysiska träffar som vi kommer värdesätta, men många korta möten, kan 
ske utan resor och med digitala plattformar.  
Detta har präglat detta år och vi kommer ha det under nästa år också.  
 
 
Alla har påverkats av pandemin, men är imponerad över hur väl vi kan förändra oss och ta till 
oss ny teknik som överbryggar ett tidigare arbetssätt. Det gäller både våra möten och även hur 
vi skall agera som chefer. Att leda på distans är en vardag som många nu har. 
Men kloka ledare kan ställa om i sin vardag och leda andra att kunna arbeta både på distans 
och digitalt. 
    
 
Anders Grahn, Ordförande STI. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
Avslutningsvis tackar Styrelsen för förtroendet att ha fått leda verksamheten under 2020. 
 
 
 
 
Anders Grahn Ordförande.    Per Ottosson, Sekreterare.  
 
 
 
 
Bert-Ivar Pettersson Kassör  Malin Sunesson vice ordf. 
 
 
 
 
Kristina Frödin Ledamot.    Mats Johansson Ledamot. 
 
 
 
 
Mikael Westerlund Ledamot   


