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Verksamhetsberättelse 2020 
 

 

Styrelsen för Sveriges Skogstjänstemannaförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2020. 

 

 

 

Styrelsens sammansättning  
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2020 

 

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 

   

 

Ola Hallberg valde redan under 2019 att kliva ur sitt uppdrag och är inte längre tillgänglig 

som ordinarie ledamot. 

 

 

Information om styrelsen.  

Styrelsen har under året hållit 4 möten varav 3 har varit digitala. 
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Antal medlemmar 20201231  

 
Under 2020 har Norraskog SSF-klubb bildats genom en sammanslagning av tidigare Norra 

Skogsägarna SSF-klubb och Norrskog SSF-klubb.  
 
Klubb Namn Aktiva Pensionär/ 

Passiv 

Studerande 

430 SSF-klubb Sverige 164 55 4 

433 SCA Skog SSF-klubb 82 20  

434 Sydved AB SSF-klubb 24 6  
435 Södra Skogsägarna SSF-klubb 156 23  
436 Holmen Skog SSF-klubb 52 20  
437 Stora Enso Skog SSF-klubb 94 65 26  
439 Mellanskog SSF-klubb 86 12 1 
440 Norraskog SSF-klubb 98 1  
441 BillerudKorsnäs SSF-klubb 56 13  
442 Rundvirke SSF-klubb 20   
446 Skogssällskapet SSF-klubb 17 7  
447 Sveaskog SSF-klubb 118 27 2 
452 Biometria SSF-klubb 34 5  
456 Vida Skog AB SSF-klubb 10 1  
000 Ingen Avdelning registrerad 10 9  
     
     
     
     

   Aktiva Passiva Studerande  

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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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. Senaste medlemstillskottet är Nordmakedonien. Dom vill ha 

hjälp med skogsvårdslagstiftning och kollegiala nätverk som närmar sig Bryssel. 

Under 2020 har UEF jobbat med påverkansarbete på distans. Det har varit en utmaning. 

Webbmöten har det varit gott om, men lobbying är svårare. Flera upprop i skogsfrågor har 

aktualiserats främst frågor som berör skogens brukande Under februari 2020 planerades ett 

”Round table meeting” för intressenter inom kommissionen, parlamentet och övriga 

intresseorganisationer inom skog, men det blev inställt i sista stund 

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 2020 hölls GCM i Poznan, i Polen. Tyvärr blev det på distans, med endast ”styrelsen” 

på plats i värdlandet. 2021 är kongress-år och planeras till hösten och i Frankrike 

 

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 november 2020 

 

De var meningen att ST-skog skulle stått värd för NF 2020. Istället blev det möte på Teams. 

Finland förestod ordförandeskapet och organiserade det hela. Ett ”förmöte” hölls i september 

då vi gjorde en check på hur branschen hanterat pandemin kopplat till vårt arbete. En enkät 

gick ut och resultatet diskuterades i ett nytt teamsmöte. Årsmötet avhandlade ganska ingående 

alla avtalsförhandlingar som såg ganska olika ut. I Finland och Sverige var arbetsgivarna 

ganska återhållsamma, medan i Danmark var utvecklingen generös.     

Den med kollegorna i Norden gemensamma agendan berörde i övrigt: kunskapsutbyte, löner, 

arbetsvillkor, näringspolitik och skogsutbildning.  

Sverige, genom ST skog står värd för NF 2021 som förhoppningsvis kan bli i fysisk tappning. 

 

http://european-foresters.org/
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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. Årets träffar var mycket 

inriktade på Kongressen i oktober. Jag ser mycket positivt på att vi nu får möjlighet att gå 

igenom och diskutera förslagen från Förbundsstyrelsen till Kongressen. 

Mycket av oklarheter och missförstånd kan då undvikas och alla kommer bättre förberedda 

till ex v Kongressen.  

Förbundsråd och Branschdagar hålls normalt tre gånger vardera under året. 
 

 

 

Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN)  

 

Annika Hage Nederström började delta från årsmötet som var i juni. Så det är därifrån hennes 

information sträcker sig. Vad som hände första halvåret vet vi inte eftersom vi inte varit 

aktiva. 

 

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 

 

 

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. 
  

SSFs sida på Facebook har haft i genomsnitt 10 inlägg per år de senaste fem åren. Fjolårets 

antal följare kvarstår vid årsskiftet med 94 (94) stycken under 2020 (2019). 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 digitalt den 4:e november. Det 

var 15 mötesdeltagare, varav 6 från styrelsen. 

 

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

ordförandemöte digitalt via Teams med 16 deltagare där vi gick igenom det aktuella läget hos 

de föreningar som deltog. Vi bestämde också ett antal punkter som skulle lyftas på kommande  

Skogsbryn.  

 

De punkter som avhandlades på Skogsbrynet var: 

• Info Ledarna – Annika Hage Nederström -Förhandlingsombud för SSF informerade 

om 

o Att det förhandlats fram nytt kollektivavtal 

o Att det i det bl.a är inskrivet ny pensionsålder och hur man anmäler att vill ta 

pension 

o Att man jobbar med att ta fram riktlinjer för fackligt arbete 

o Att man ska se över arbetsmiljöskrivelserna i avtalet 

• Info SSF 

o UEF, NF, SYN, SLA, förhandlingsgrupp 

o Lönestatistik 

o Rekrytering, utbildningsorter 

• Laget runt, coronaläget och hur företagen har anpassat sig 

• Retroaktivitet i kommande lönerörelse 

• Varg- och björnfrågan 

• Ensamarbete-Arbetsmiljöfrågor 

• Vilka vägar använder vi för att hålla kontakt med våra medlemmar 

• Stress och Press 

• Förmåner  

• Referat till SSF nytt 
 

 

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.  
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Rekrytering  

Nyrekryteringen av medlemmar blir en ödesfråga närmaste åren. Rekryteringen på företagen 

har kommit av sig något, och sker inte lika naturligt som tidigare. En idé som kom upp under 

2020, var att till stämman 2021 föreslå att utse en ”rekryteringsansvarig” i varje klubb som tar 

extra ansvar att alla nyanställda blir ordentligt kontaktade. Till detta ska ett 

informationskoncept tas fram under 2021, till stöd frö kontakten.  Förutom det 

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

näringslivsdagar. Under 2020 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 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  

2020 har inget deltagande skett på Märgträffen eftersom den inte genomfördes. 

 

Förhandlingskommittén SLA-området och Referensgruppen  

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

året. Tanken var att det skulle vara ett möte under februari men det blev framflyttat och sen 

kom corona.   

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

har till uppgift att behandla branschgemensamma frågor som rekrytering ligger fortfarande 

nere och inget har hänt under 2020.  

Sammankallande är Annika Hage Nederström, Ledarna. 

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

Sydved, Mikaela Axbäck, Sveaskog 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  
Året 2020 har på många sätt varit ett år vi länge kommer att komma ihåg. Året började helt 

normalt men under februari kom rapporter om ett nytt virus. Få av oss kände oss speciellt 

oroade då. 

Snabbt förändrades verkligheten och pandemin var över oss med en fruktansvärd fart. I denna 

pandemi har vi alla drabbats på olika sätt men jag vågar säga att alla har blivit drabbade på 

något sätt. 

Osäkerheten runt all verksamhet var stor i början av pandemin och vi förberedde oss för en 

neddragning av vår verksamhet inom skogsnäringen. 

Ganska snart stod det klart att så inte blev fallet. Sågade trävaror fick en större efterfrågan. 

Med ökat antal personer som jobbade hemifrån och minskat resande fanns utrymme för 

renoveringar och förbättringar vilket krävde sågat. 

Den stora förbrukningen av engångsmaterial höll massaindustrin på en hög produktionsnivå. 

Fackligt har vi med pandemin som orsak haft en onormal lönerörelse. Vi tvingades skjuta på 

löneförhandlingar pga den stora osäkerheten som fanns i början av 2020.  

I dagsläget väntar de flesta av oss på vaccinet som ses som den stora frälsaren.  

Allas förhoppning är att vi aldrig mer skall behöva uppleva ett år som 2020 någon mer gång. 

 

 

Styrelsen tackar för förtroendet att leda SSF:s verksamhet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Örnsköldsvik den 18 januari 2021 

 

 

 

Björn Karlsson Yvonne Hedman Nordlander Thomas Esbjörnsson 

   

 

 

Martin Norberg Sven-Erik Sjöberg  Mårten Gustafsson 

 

 

 

Rikard Hansson   

Björn Karlsson (19 Feb 2021 09:59 GMT+1)
Björn Karlsson

Yvonne Hedman Nordlander (19 Feb 2021 22:18 GMT+1)

Martin Norberg (22 Feb 2021 14:10 GMT+1) Sven-Erik Sjöberg (22 Feb 2021 14:43 GMT+1)
Sven-Erik Sjöberg

rikard hansson (22 Feb 2021 16:29 GMT+1)

Thomas Esbjörnsson (23 Feb 2021 09:30 GMT+1)
Thomas Esbjörnsson
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