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Ledarna inom Livsmedelsbranschen

VI ARBETAR 
FÖR HÅLLBART 

LEDARSKAP

Ledarna inom livsmedelsbranschen 

har jobbat länge med branschbevak-

ning. Vi följer det som händer och 

försöker påverka utvecklingen i en 

riktning som är till fördel för våra med-

lemmar. Det kan handla om allt från 

ansvarsfrågor och arbetsmiljö till kom-

petensutveckling och lönebildning.

Föreningen vänder sig till chefer på 

alla chefsnivåer inom livsmedels-

branschen. Föreningen tror att bra 

chefer och ett gott ledarskap ger re-

sultat och föder framgång. Människor 

växer och verksamheter och sam-

hällen utvecklas, det gör chefsyrket 

till ett av de viktigaste och mest 

utmanande yrken. Vi vill därför vara 

en förening som tillvaratar chefers 

intressen och förstår chefsrollen inom 

livsmedelsbranschen
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Föreningens uppdrag enligt stadgar

Föreningen ska enligt våra stadgar genom olika aktiviteter:
• Utveckla chefsrollen

• Medverka till kompetensutveckling

• Främja erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna genom nätverk

• Arrangera temamöten

• Bevaka bransch-, yrkes- och avtalsfrågor

• Medverka i medlemsrekrytering

• Svara för medlemmars inflytande i Ledarnas representativa demokrati

Vilka är vi?

Ordförande  Håkan Blomqvist  Barilla AB

Vice ordförande Michael Claesson  HKScan

Kassör  Håkan johansson  Dafgård

Ledamot  Mikael Rutgersson  Estrella    

   Sigge Stenström  Arla Foods AB

   Thomas Wallén   Cloetta AB

   Lars-Johan Engdahl  Gäsene Mejerier

Suppleanter  Camilla Moberg   HKScan    

   Niclas Lundström   Orkla AB

 
Revisorer
Revisor   Andreas Jacobsson   Skåne Mejerier

Revisor   Stefan Mattsson  KLS Ugglarps

Revisorssuppleant Patrik Svedborg   Lantmännen Reppe AB

Valberedning  Tord Nilsson   HKScan

   Annika Roos   Unilever

  

Ansvarig för webb  Camilla Moberg   HKScan

   

   



Fokusområden 
Vi har valt att arbeta med fokusom-

råden för att vara så träffsäkra som 

möjligt i förhållande till medlemmars 

önskemål om aktiviteter från fören-

ingen. 

 

Vi har valt följande fokus-
områden:
• Branschbevakning

• Nätverk

• Erfarenhetsutbyte och  

föreningsdemokrati

• Hållbart ledarskap

Kommunikations-
kanaler
För att sprida information till med-

lemmar och potentiella medlemmar 

har föreningen identifierat ett antal 

kommunikationskanaler. I första hand 

läggs informationen ut på föreningens 

hemsida. Andra tillgängliga kanaler 

för att nå ut är via e-post och fysiska 

möten. Styrelsen arbetar kontinuerligt 

med frågan för att nå medlemmarna 

på bästa sätt.



Föreningsstämma
Föreningsstämman är en viktig del av 

medlemsdemokratin. Ledarna inom 

Livsmedelsbranschen stämma går av 

stapeln vartannat år i enlighet med 

stadgarna. På föreningsstämman 

utvärderas de två föregående årens 

verksamhet och beslut om kommande 

verksamhet tas. Likväl har medlem-

mar möjlighet att skicka in motioner 

om de olika frågor som de vill ska tas 

upp för vidare beslut inom förening-

en. Vid stämman väljs även styrelse.

Förhandlings-
verksamhet
Ledarna inom livsmedelsbranschen 

representeras i Ledarnas förhand-

lingsdelegation som är verksam i 

samband med villkorsändringar i de 

avtal där våra medlemmar finns. 



Föreningsstämma 

Syfte 
I enligthet med stadgarna har fören-

ingen stämma vartannat år då verk-

samhet redovisas och ny styrelse väljs.

Tidpunkt 
Nästa stämma sker 2017

Nätverk

Syfte 
Skapa gemensamma aktiviteter med 

andra föreningar kring aktuella frågor.

Ge möjlighet för medlemmar att skapa 

kontakt med chefer inom branschen. 

samarbeten med andra föreningar 

skapar möjlighet till nya kontakter och 

nya insikter och chefers utmaningar.

Tidpunkt 
1 gång per år

Kongress

Syfte
Föreningens ombud deltar och säker-

ställer att Ledarna inom livsmedels-

branschens frågor tas upp och på så 

sätt framför föreningens medlemmars 

frågor.

Tidpunkt 
Vartannat år

Förbundsråd

Syfte
Varje föreningsordförande deltar på 

detta dialogmöte med förbundssty-

relsen.

Tidpunkt 
2-4 gånger per år



Omvärldsbevakning

Syfte 
Öka kunskapen om branschspecifika 

frågor bland våra medlemmar.

Tidpunkt 
Kontinuerligt 

Framtidens 
ledarskap inom 
livsmedelsbranschen 

Syfte
Visa att föreningen ser till medlemmars 

olika situationer och erbjuder medlem-

mar relevanta aktivieter.

Tidpunkt 
2-4 gånger per år

Hållbart Ledarskap

Syfte
Föreningen vill ge medlemmarna bäs-

ta möjliga förutsättningar för att de 

själva ska kunna arbeta med att vara 

hållbara. ge mer kunskap kring frågan 

om vikten av hållbarhet i chefsyrket 

inom livsmedelsbranshcen

Tidpunkt 
2-4 gånger per år

LÄS MER OM ÅRETS PROGRAM PÅ 
LEDARNA.SE/LIVSMEDELSBRANSCHEN



Ledarna inom Livsmedelsbranschen är ett samlat 

forum för branschbevakning. Vi följer vad som händer och 

försöker påverka utvecklingen i en riktning som gynnar våra 

medlemmar. Det kan handla om allt från ansvarsfrågor och 

arbetsmiljö till kompetensutveckling och lönebildning.

Läs mer på ledarna.se/livsmedelsbranschen


