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Verksamhetsberättelse 2019 
 

 

Styrelsen för Sveriges Skogstjänstemannaförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2019. 

 

 

 

Styrelsens sammansättning  
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2019 

 

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 ” 433 

 

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 

   

 

Ola Hallberg har under året valt att kliva ur sitt uppdrag och är inte längre tillgänglig som 

ordinarie ledamot. 

 

Information om styrelsen.  

Styrelsen har under året hållit 3 möten  
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Antal medlemmar 20191231 

 
Under 2019 har Biometria SSF-klubb bildats vilket är en sammanslagning av tidigare VMF 

Nord SSF-klubb, VMF Syd SSF-klubb och VMF Qbera SSF-klubb. Detta är gjort efter den 

fusion som gjordes av SDC och de ovan nämnda VMF:erna till att nu bli ett enhetligt 

Biometria.   
 
Klubb Namn Aktiva Pensionär/ 

Passiv 

Studerande 

430 SSF-klubb Sverige 166 37 5 

433 SCA Skog SSF-klubb 92 21  

434 Sydved AB SSF-klubb 35 5  
435 Södra Skogsägarna SSF-klubb 154 27  
436 Holmen Skog SSF-klubb 53 23  
437 Stora Enso Skog SSF-klubb 94 65 30  
439 Mellanskog SSF-klubb 84 17 1 
440 Norra Skogsägarna SSF-klubb 37 10  
441 BillerudKorsnäs SSF-klubb 56 14  
442 Rundvirke SSF-klubb 17   
443 Norrskog SSF-klubb 58 3 2 
446 Skogssällskapet SSF-klubb 16 7  
447 Sveaskog SSF-klubb 121 30 2 
452 Biometria SSF-klubb 33 4  
456 Vida Skog AB SSF-klubb 8 1  
000 Ingen Avdelning registrerad 6 2  
     
     
     

   Aktiva Passiva Studerande  

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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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 förening för 

skogstjänstemän inom Europa. Föreningen har 22 medlemsorganisationer i 18 länder med 

totalt ca 50 000 medlemmar. 

Under 2019 har UEF jobbat med påverkansarbete i frågor som berör skogens brukande. 

Skogsskador efter storm och torka har också varit ett aktuellt ämne. Under februari 2019 

anordnades ett ”Round table meeting” för intressenter inom kommissionen, parlamentet och 

övriga intresseorganisationer inom skog. Det var ett lyckat möte med ca 50 deltagare. Det 

visade tydligt att brukandet av skogen är central i framtidens EU. EU’s skogsstrategi 2013-

2021 hade halvtidsrevision och UEF hade möjlighet att tycka till.  

Under 2019 Skrevs en ny framtidsvision för skogsindustrisektorn inom EU-departementet 

DG-GROW som är ett näringsdepartement. UEF hade god möjlighet att delta i arbetet, som 

pågick under hösten 2019. 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 2019 hölls GCM i Maienfeld i östra delen av Schweiz och SSF deltog med Björn 

Karlsson och Thomas Esbjörnsson. Årsmöte, seminarier och skogsexkursion stod på 

programmet. Governing Council Meeting för 2020 är planerat till Polen och går av stapeln i 

september månad 

 

Styrelsen består nu av: 

President                                      Michael Diemer                       Tyskland 

V.President                                  Hervé Némoz Rajot                 Frankrike 

V.President                                  Tomasz Markiewich                Polen 

V.President                                  Ilpo Puputti                              Finland 

Sekreterare                                  Thomas Baschny                      Österrike 

V.Sekreterare           Mårten Gustafsson                   Sverige 

Kassör                                         Anna Petrakieva                       Bulgarien 

 

 

Nordic Foresters, NF  

 

NFs årsmöte 27-29 september 2019 

 

DSL stod värd för NF 2019 och hade bjudit in till möte vid Kongebrogarden, Lilla Bält.  

Den med kollegorna i Norden gemensamma agendan berörde: Kunskapsutbyte, löner, 

arbetsvillkor, näringspolitik och skogsutbildning. Diskussionerna den här gången handlade 

väldigt mycket om de begränsningar vi känner att man försöker sätta på skogsbrukandet i 

framförallt Sverige och Finland. I Danmark upplever man inte samma hinder, mycket 

beroende på att skogsbruket inte är lika viktigt ekonomiskt. I Danmark diskuterar man mer  

http://european-foresters.org/
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om olika skötselmetoder och hur man förvaltar skogen bäst för både skogsproduktion men 

också rekreation och viltvård. 

Vi gjorde två besök, det första till Johansens plantskole där man producerade plantor för 

skogsodling och för viltvård och parkskötsel. Det andra besöket gjordes hos en 

skogsinspektor som hade hand om ca 250 skogsägare. Det han visade på var framförallt de 

restriktioner som finns på skötsel av bokskogar och hur man hanterade slutavverkning med 

inriktning att undvika stormskador. Sverige, genom ST skog står värd för NF 2020. 

 

 

Förbundsråd/Branschträffar   

 

Förbundsråden och Branschdagarna är välbesökta träffar anordnade Ledarnas 

Förbundsstyrelse under ledning av Ordförande Andreas Miller. Ämnena är aktuella och täcker 

både internt Ledarna och även fackliga frågor från medlemmarna. 

Vid förbundsråden deltar Förbundsstyrelsen samt Föreningsordförande. Vid Branschdagarna 

deltar tre personer från varje Förening utöver Förbundsstyrelsen.    
 

 

 

Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN)  

 

Ola Hallberg har varit ordinarie representant för SSF och Ledarna. Suppleant är Martin 

Norberg. Mycket av det som avhandlas i SYN berör inte SSF och Ledarna direkt. Det är dock 

viktigt att vi är aktiva och deltar i SYN:s arbete för att inte försvåra vår yrkesroll. 

Under året har aktiviteten i SYN varit låg och diskussioner har förts om att eventuellt Annika 

Hage-Nederström ska gå in som representant och hjälpa till att få fart på verksamheten igen.  

 

 

Sociala medier  
 

Yvonne Hedman Nordlander är webmaster. 

 

SSFs gamla hemsida är stängd och den nya är förlagd hos Ledarna tillsammans med 

merparten av de föreningar som ingår i Ledarna. SSF-nytt finns länkad i sin helhet och 

enskilda artiklar från den läggs upp som nyheter på hemsidan. Andra intressanta artiklar som 

berör branschen läggs också upp i nyhetsflödet. 
 

SSFs sida på Facebook har haft 14 inlägg under 2019, att jämföra med vårt medel på 12,4 

inlägg per år de senaste fem åren. Vi noterar en liten ökning av antal följare till 94 (82) 

stycken under 2019 (2018) vid årsskiftet. Totalt under detta år har inläggen genererat 202 

(148) interaktioner i form av inläggsklick, reaktioner, kommentarer och delningar. I 

genomsnitt har inläggen nått 74 (71) personer och den högsta räckvidden på ett enskilt inlägg 

är 155 (303) personer. Inga betalda facebook-kampanjer gjordes under 2019. Det inlägg som 

genererade mest interaktioner och nådde flest följare, var från General Council Meeting, 

GCM i Maienfeld, Schweiz om ”Protection forest” vars huvudsyfte är att hålla kvar snön på 

branter för att skydda bebyggelsen nedanför från laviner. 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. 
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Verksamhet  
Styrelsen bedriver aktiviteter och nedan följer de viktigaste. 
 

 

 

Skogsbrynet  

Skogsbrynet är SSFs ordförandekonferens och genomfördes 24-25 september. Det var 15 

mötesdeltagare, varav 7 från styrelsen. 

 

De punkter som avhandlades var: 

• Info Ledarna – Andreas Miller-Förbundsordförande informerade om 

o Den svenska modellen med kollektivavtal 

o Hur ska vi attrahera en yngre generation 

o Januariuppgörelsen, kopplat till förändringar i bl.a LAS 

o VD-rekrytering 

• Info SSF 

o UEF, NF, SYN, SLA, förhandlingsgrupp 

o Lönestatistik 

o Rekrytering, utbildningsorter 

• Laget runt 

• Äganderätten 

• Rekrytering 

• Löner o förmåner 

• Ensamarbete/larm -arbetsmiljö, rovdjur 

• Nya lagfrågor-juridiskt ansvar 

• Bristen på chaufförer/förare  

• Brandriskhantering-ansvar/arbetstid mm 

• Rapport från sommarens bränder 

• Den digitala resan – ständig uppföljning, stressrelaterat 
 

 

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. Det som 

kommer att utvecklas under 2020 är att vi kommer att ha ett förberedande ordförandemöte 

inför Skogsbrynet den 1:a september. 

 

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, förutom det som sker på företagen, sker i huvudsak på 

skolorna och deras näringslivsdagar. Under 2019 deltog vi på näringslivsdag på 

skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Intresset för fackliga nätverk har minskat lite nu, och 
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det är svårare att få gehör för informationstillfällen vid skolorna. En modell för framtiden kan 

vara att verka genom studentkårerna och där sponsra deras verksamhet och samtidigt kunna 

informera studenterna vid sådana tillfällen. 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 för att få till 

en modell för nätverkande. Under 2019 blev vårt deltagande i Umeå inte av, då den 

sammanföll med skogsbrynet. Mårten Gustafsson har ansvarat för Skinnskatteberg och 

Thomas Esbjörnsson och Rikard Hansson har bevakat Umeå. Gammelkroppa ansvarar Mårten 

Gustafsson och Sven-Erik Sjöberg för. Växjö ansvarar Mårten Gustafsson och Björn Karlsson 

för. 

 

Näringslivsutskottet på Skogis  

2019 har inget deltagande skett på Märgträffen. Väldigt mycket beroende på att det inte gått 

ut någon inbjudan till oss och att det heller inte fanns någon information på studentkårens 

hemsida utan vi har i efterhand fått ta del av när det var via inbjudna skogsbolag. 

 

Förhandlingskommittén SLA-området och Referensgruppen 

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

året 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 året men man kan säga att intresset från 

Gröna Arbetsgivare är lite svalt och att den just nu ligger vilande.  

Sammankallande är Annika Hage Nederström, Ledarna. 

Från Ledarna SSF ingår Rikard Hansson, SCA, Eric Barck, Sveaskog, Malin Nilsson, Sydved, 

Mikaela Axbäck, Mellanskog och Fredrik Allemog, Södra. 

 

Ledarnas föreningskoordinator  

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

Löfberg. 

 

SSFs ombudsman/avtalsansvarig  

Annika Hage Nederström är avtalsansvarig och branschombudsman. 
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Sammanfattning  
Skogsåret 2019 har varit lugnt i ett fackligt perspektiv. Den relativt goda konjunkturen har en 

lugnande effekt på arbetsmarknaden. Den låga inflationen ger relativt låga löneförändringar 

som trots detta ändå kan ge en reallöneökning. 

Hoten mot vår verksamhet har varit barkborren som efter en start 2018 fick en dramatisk 

utveckling under 2019 i de drabbade områdena. Vi delar i allra högsta grad detta med våra 

europeiska skogskamrater som drabbats hårdare. Vi ser även en tydlig konjunkturavmattning 

under senare delen av 2019. Vi uppstarten av förhandlingarna inför 2020 valde en del av LO 

förbunden att lämna de gemensamma utspelen och gå en egen väg. Vad det får för betydelse 

för förhandlingarna är svårt att säga.  

 

Styrelsen tackar för förtroendet att leda SSF:s verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

Örnsköldsvik den 26 januari 2020 

 

 

 

Björn Karlsson Yvonne Hedman Nordlander Thomas Esbjörnsson 

   

 

 

Martin Norberg Sven-Erik Sjöberg  Mårten Gustafsson 

 

 

 

Rikard Hansson   


