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jag in som suppleant i SSF styrelse. Sedan 2017 är jag 
ordinarie ledamot.

Jag tänker inte skriva något om hur bra det går i 
skogen just nu för det har ni väl nästan hört till leda vid 
det här laget. 

Däremot ska jag försöka beskriva vad vi har för utma-
ningar framåt. Trenden inom SSF Ledarna är att vi mins-
kar i antalet medlemmar och vi är nu nere i ca 930 st. 
Det i sig innebär att vi bara har en röstberättigad delegat 
på Ledarnas kongress. För att bli två röstberättigade så 
krävs det att vi kliver över 1000 st medlemmar igen. Så 
anta utmaningen! Värva en kollega som du vet att den 
inte tillhör Ledarna idag men som borde göra det. 

På stämman beslutade vi om att varje företagsklubb 
skulle utse en rekryteringsansvarig.

De valda rekryteringsansvariga ska sen i sin tur bilda 
nätverk och tillsammans med Mårten Gustavsson, rekry-
teringsansvarig i styrelsen, i gott samarbete med Ledarna 
centralt ta sig an uppgiften att börja växa igen. 

Vi har fått ett nytt ombud hos Ledarna som efterträtt 
Annika Hage Nederström. Hon heter Anna Nilsson och 
jag har redan haft en hel del kontakt med henne och 
hon ger ett gott intryck. Hon beskriver lite mer om sig 
själv längre fram i SSF Nytt men jag vill passa på och 
välkomna henne.

Jag vill avsluta med att önska er alla  
en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Thomas Esbjörnsson 
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nyvald
Det känns lite ovant att vara den som skriver 
frontsidan i SSF Nytt. Först måste jag ju tacka 
för förtroendet att få leda SSF som ordförande. 
Det känns väldigt stort och utmanande att få 
det uppdraget. Jag övertar ansvaret för SSF från 
Björn Karlsson som varit en bra ordförande och 
dessutom en bra mentor i många frågor.

Lite om mig. Jag jobbar åt Sveaskog som processut-
vecklare inom virkesflödet och har gjort det de senaste 
två åren. Min bakgrund är annars att jag efter slutförd 
skogstekniker utbildning 1989 började åt SCA som 
arbetsledare med geografiskt ansvar vilket innebar att 
jag hade ansvar för allt som skulle utföras inom mitt 
geografiska område. 

Från 1998 till 2002 var jag egen företagare och 
tillverkade timmerhus. Sedan 2002 är jag anställd 
hos Sveaskog och har i min tid hos Sveaskog varit 
avverkningsledare, logistiker, kundansvarig och nu 
processutvecklare.

Min fackliga roll startade 2007 då jag blev vald till 
lokal företrädare i Sveaskogs ledarklubb och 2013 valdes 

Utmaningen 
är att bli fler 

medlemmar!

Thomas Esbjörnsson
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Så var det äntligen dags för 
SSFs föreningsstämma efter att 
ha flyttats fram flera gånger i 
år på grund av pandemirestrik
tioner. Det är fyra år mellan 
varje stämma. Som vanligt när 
man träffar kollegor från hela 
skogssverige finns det mycket 
att diskutera.

Efter en inledande lunch där vi fick 
tillfälle att bekanta oss med varandra 
var det dags att börja stämman. 

Ordförande Björn Karlsson häl-
sade alla välkomna och öppnade 
stämman.

Enligt avprickad ombudsförteck-
ning var vi 16 röstberättade ombud, 
representanter från olika företags-
klubbar från syd till norr, och 6 från 
styrelsen. Det fanns enligt stadgarna 
26 ombud att utse men det saknades 
tyvärr ombud. Revisorer och valbe-
redning deltog också som ombud. 
Dessutom en suppleant och fem 
speciellt inbjudna gäster.

Förbundsordförande Andreas 
Miller, Nyligen avgångne Bransch-
ombudsman, Annika Hage Neder-
ström, Fd ordförande Peter Håkan-
son och Torbjörn Andersson som 

bägge avgick på grund av att de 
bytte bransch och Ola Hallberg 
som avgick ur styrelsen mitt under 
senaste stämmoperioden.

Som Stämmans ordförande 
valdes Peter Håkanson och Yvonne 
Hedman Nordlander till sekrete-
rare. Den gångna stämmoperioden 
2017-2020 gicks igenom gällande 
så väl ekonomi som verksamhet och 
mål- och handlingsplan. Styrelsen 
beviljades ansvarsfr ihet för den 
gångna stämmoperioden. Ekono-
min är bra och föreningen har ett 
stabilt eget kapital som är en styrka 
i ryggen för framtida utmaningar. 
Ny styrelse och valberedning mm. 
valdes för de kommande fyra åren. 
Se separat referat. För mer detaljer 
kring besluten hänvisar jag till pro-
tokollet från stämman som kommer 
läggas ut på hemsidan.

Det var diskussion om medlems-
rekrytering. Antalet medlemmar har 
minskat de senaste 10 åren och det 
beror inte bara på att vi har blivit 
färre anställda inom skogsbruket 
utan det är svårt att få med främst 
yngre personer vid nyanställningar. 
Det SSF gör idag är att informera 
och rekrytera nya medlemmar på de 

olika skolorna som utbildar skogs-
tjänsteman. 

Det nya är nu rekryteringssansva-
riga ute på företagen som informerar 
alla nyanställda om vårt värdefulla 
arbete och ledsagar de till att gå med 
SSF/Ledarna. Det är mötet ute på 
företagen som är så viktig. 

Nyligen avgående Branschom-
budsman Annika Hage Nedström 
sammanfattade åren med SSF och de 
”gröna arbetsgivarna” samt avtacka-
des för välförtjänta gärningar.

Efter en liten brandövning, någon 
hade lagt en träskopa på bastuag-
gregatet i spaavdelningen på vårt 
våningsplan (våning 8 så det var 
inte läge för att hoppa ut) och efter 
att rökdykarna konstaterat rökut-
vecklingen upphört och stängt av 
larmet så kunde vi fortsätta stämman 
i en svag rökdoft. Vi har trots allt en 
vana av kolmilsrök och rök från en 
tjärvedsbrasa med kaffepannan på 
gång och grillning av medhavda 
nyttigheter så det gick bra. 

Ledarnas förbundsordförande 
Andreas Miller kom senare under 
eftermiddagen som inbjuden gäst 
för att presentera sig själv, Ledarnas 
organisation och hur den jobbar 

Referat från SSFs stämma, Sollentuna 3/12 2021

Förbundsordförande Andreas Miller.
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Tack för mig
Vid SSF Stämma den 3 december var det dags 
för mig att lämna som styrelsemedlem i SSF.

Jag valdes in i SSF styrelsen som suppleant 1997, blev 
tf ledamot från 1998 och vid nästa mandatperiod blev 
jag ordinarie.

Min tid i styrelsen har hela tiden präglats av gott 
kamratskap och intressanta arbetsuppgifter.

Under första tiden var det mycket arbete om Ledarav-
talet som lovade mycket men var löst i konstruktionen. 
Här tog SSF ett ansvar och tillsammans med arbetsgivar-
representanter formade vi de förhållningsätt som vi till 
stor del fortfarande arbetar efter.

Vikten av medarbetarsamtal grundlades och är idag en 
tvingande uppgift från arbetsgivarhåll.

Naturligtvis finns det mycket kvar att utveckla. Våra 
arbetsuppgifter ser olika ut mot hur det var i början på 
2000-talet. Ledaravtalet fyller 30 år och från centralt håll 
lovas det mycket arbete runt ledaravtalet under detta 
jubileumsår.

Jag har även via SSF haft möjligheten att jobba inter-
nationellt inom UEF och NF. Vi skall inte underskatta det 
jobbet vi kan göra genom UEF in emot EU. Vår expertis 
i skogsfrågor är efterfrågad. Av Eu’s parlametariker är det 
bara 3–4 som är insatta i skogsfrågor. Här driver Mårten 
Gustavsson våra skogsfrågor vidare i UEF och EU.

Vår kontakt med Ledarna centralt har varit lite 
varierande men under senare tid har den stabiliserats 
betydligt. Våra frågor där vi var mest på kollisionskurs 
var vem får vara medlem i Ledarna, med deras enorma 
fixering vid chefstitlar. 

Här fick vi bra hjälp av vår ombudsman Annika Hage 
Nederström. Vi gick igenom alla befattningsbeskriv-
ningar som var aktuella och tog fram de befattningsbe-
skrivningar som fanns för respektive tjänst.

På så sätt kunde vi gradera dem i inte bara personalansvar 
utan även ekonomiskt ansvar för tjänsten.

Vi skapade oss ett verktyg som kunde användas av 
Ledarnas säljare när en ny medlem anmälde sig.

Jag vill slutligen tacka er medlemmar för det förtroende 
jag fick från er, att under de senaste 8 åren leda SSF som 
ordförande.

Vid stämman förärades jag titeln Hedersordförande 
vilket jag uppskattar mycket. Enligt uppgift blir jag den 
tredje Hedersordföranden i SSFs 132 åriga historia. Stort 
tack.

Jag önskar samtidigt min efterträdare Thomas Esbjörns-
son och hans nygamla styrelse lycka till i SSF’s fortsatta 
arbete.

Björn Karlsson
Avgående ordförande

Nyvalda Thomas Esbjörnsson (till vänster) och avgående ordförande 
Björn Karlsson.

för att stötta oss som lokala företrädare. Miller pratade 
om Ledarnas medlems-utveckling som nu vänt upp, 
att Ledaravtalet fyller 30 år och att Ledarna i samband 
med detta kommer att ordna utbildning och seminarier.

Lite om de nya anställningsreglerna som en följd av 
Centerns krav. Omställnings-möjligheterna i form av 
utbildning/ studier som kommer de ”drabbade” till del 
men även de som känner att de vill prova på något nytt.

Efter alla diskussioner var det dags för Björn Karlsson 
att överlämna ordförandeskapet till nyvalda ordförande 
Thomas Esbjörnsson som tackade för förtroendet och 
ajournerade stämman till kl. 18.45. Vid återsamlingen 
bjöds det på lite förfriskningar. Det delades ut olika 
förtjänstteckning för lång och trogen tjänst och de som 
avgått från styrelsen tackades av. Se separat referat. Stäm-
man avslutades med en välsmakande middag. Under 
middagen bjöds på både bra sång och några tal. 

Som avslutning kan jag bara rekommendera att Ni 
tar chansen om Ni får möjlighet att representera Er 
företagsklubb på en stämma. 

Sven-Erik Sjöberg
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Finska METO stod som värd i 
år. Första dagen anlände del
tagarna till Tusby under tidig 
eftermiddag och NF’s årsmöte 
hölls fram till sent på kvällen 
innan det var avklarat. Finland 
avgick som ordförandeland och 
lämnade över till Danmark med 
Henrik Bach som ordförande de 
kommande två åren. 

Dagsläget för skogsbranschen i de 
nordiska länderna gicks igenom och 
hur det ser ut exempelvis avseende 
löne- och anställningsfrågor. 

I Sverige sköts lönerörelsen på 
framtiden på när Coronapandemin 
startade, vilket inte skedde i de 
andra länderna. Pandemin har även 
lett till att fler tjänstemän sitter 
hemmavid och jobbar vilket kan 
vara på både gott och ont när det 
gäller arbetsmiljö, men man vet att 
det har haft negativ inverkan på 
de anställdas välbefinnande. Man 
förutspår nu att kontor kommer att 
stängas och kontorsplatser minskas. 
I Finland har skogsbolaget Otso 
gått i konkurs i oktober 2021, men 
arbetsmarknaden är ändå relativt bra. 

Det ägnades en hel del tid åt att 
diskutera aktuella skogspolitiska 
ärenden och hur allmänheten ser på 
våra nordiska skogar, hur de nyttjas 
och hur diskussioner pågår i media 
om vem som borde ha bestäm-
mande- och äganderätt samtidigt 
som det från politiskt håll kommer 
direktiv om att öka produktion 
av förnyelsebar råvara för att klara 
omställning till fossilfritt i närtid. 

De olika medlemsorganisatio-
nernas verksamhet gicks igenom 
tillika vilken utveckling man ser för 
organisationerna, deras möjligheter 
och utmaningar framöver. Interna-

NF 2021
tionella skogsfrågor togs upp och 
EU’s skogsstrategi diskuterades. 

Dag 2 gav vi oss ut med Finska 
Forstföreningen i Klementsskog 
forskningsskog, där föreningen 
berättade om arbetet med att årli-
gen låta 1 000 skolbarn i 7:e klass 
från Helsingfors, Esbo och Vanda 
få komma ut i forskningsskogen. 
Dessa dagar är uppskattade och 
skolorna står i kö för att få komma 
med. Eleverna får uppleva olika 
skogstyper, undervisas på plats om 
hur man sköter skog, de får vara med 
om avverkning och nyplantering av 
skog, allt på samma ställe. Dessa dagar 
anordnas tillsammans med skogsfö-
retag och andra samarbetspartners. 
Utöver detta anordnas en årlig 
nationell tävling för högstadieelever. 
Skogsnöten heter tävlingen som hit-
tills har arrangerats 40 gånger med 
totalt över en miljon elever. Mer än 
300 skolor och 200 000 elever deltar 
årligen. Skogsnöten är ett samarbete 
mellan Biologi- och geografilärarnas 
förbund, Finlands Skogsstiftelse, 
Metsä Group, UPM, Stora Enso, 
Forststyr elsen, OP. De 50 bästa elev-
erna vinner en tvådagars exkursion, 
den bästa av dem vinner även pengar 
och hotellvistelse vid prisutdelning.  
I samband med tävlingen lottas 
eftertraktade sommarjobb i skogen 
ut.

Ett annat samarbetsprojekt Finska 
Forstföreningen anordnat i 25 år två 
gånger per år, heter Beslutsfattarnas 
skogsakademi. Man har som målsätt-
ning att öka intresset för skog samt 
stärka kunskaper om skogsbruk och 
samtidigt ge en möjlighet till sam-
arbete mellan skogsbranschen och 
övriga beslutsfattare. Deltagarna får 
djupdyka i ämnet skog och lära sig 
om det finska skogsbruket genom 

seminarier, diskussioner och studie-
besök i både skogsbruk och skogsin-
dustri. Efter avklarad examen kan de 
sedan titulera sig Skogsakademiker.

Efter dessa föredrag följde en 
vandring i nationalparken Sibbo 
storskog, den instiftades 2011 och 
är 23 km2 eller 2 300 hektar. Carina 
Wennström på Forststyrelsen berät-
tade om hur man sköter storstads-
nära rekreationsskogar. Trycket på 
naturnära turism har ökat ordentligt 
under pandemin och fler har hittat 
ut i skogen. En del av utmaningarna 
är att minimera slitage och ändå ha 
god framkomlighet för till exempel 
barnfamiljer. I Sibbo storskog finns 
många fina grillplatser med vedför-
råd, yxor och sågar och det gäller att 
framgångsrikt informera alla besö-
kare att man inte får tända eld annat 
än på dessa anvisade platser. Räknare 
finns på flera platser, vid de flesta 
ingångar till rekreationsområdet och 
även placerade ute längs de olika 
vandringslederna för att kunna mäta 
hur många besökare som använder 
området och hur stor del av det de 
nyttjar när de är där. Vi fick även 
ett intressant föredrag av Kristiina 
Vuopala från Forststyrelsen som pre-
senterade deras aktuella arbetsområ-
den och viktigaste fokusområden. 
Kvällen avslutades med traditionell 
rökbastu och en mycket god middag 
fylld med trevliga samtal. Vi tackar 
våra finska kollegor för en på alla sätt 
mycket bra och välarrangerad resa!

ST-Skog är arrangör av nästkom-
mande NF som är planerat att hål-
las i Sverige vid Höga Kusten om 
Corona-situationen tillåter, men 
även ett distansmöte via videolänk 
är planerat utöver detta.

Yvonne Hedman Nordlander.
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Avgående Branschombudsman Annika Hage 
Neder ström.

Styrelseordförande, Björn Karlsson vald till suppleant 
år 1997 och blev tjänstgörande suppleant 1998 den 
perioden och vald som ledamot 2001 samt ordförande 
år 2013. 1 år som suppleant, 15 år som ledamot och 
8 år som ordförande.Dessutom Utrikesminister och 
hemside-ansvarig.

Stämman beslutade på styrelsen förslag att utnämna 
Björn Karlsson till SSFs HEDERSORDFÖRANDE.

Styrelseledamot Ola Hallberg, suppleant 2009, en 
fyraårs stämmoperiod och vald som ledamot 2013 
och avgick per sista december 2018 pga av ändrade 
arbetsuppgifter. Suppleant i 4 år och ledamot i 6 år 
som sekreterare och SYN-representant.

SSF avtackningar under stämman 2021

Erik Karlsson, styrelseledamot 1997–2001, 4 år. 
Vald till revisor 2005–2020, 16 år. Deltagare i val-
beredningen inför de fyra senaste stämmorna samt 
därmed förärad den Gyllene Medaljen. 

Yvonne Hedman Nordlander och Mårten 
Gustafsson.Valda till suppleanter 2009 och till 
ledamöter 2013. 4 år som suppleanter och 8 år som 
ledamöter vilket uppfyller de hårda kraven för att 
föräras den Gyllene Medaljen.

Stämmofunktionärena avtackades
Ordförande, Peter Håkanson
Sekreterare, Yvonne Hedman Norlander

Valberedningen avtackades
Sammankallande Peter Dahlbom, SSF-klubb Bil-
lerudKorsnäs
Erik Karlsson, SSF-klubb Sverige, 
Anders Englund, SSF-klubb Mellanskog

Jag heter Anna Nilsson och är 
bransch och avtalsansvarig 
på Ledarna och kommer nu att 
verka också inom skogsnärings 
området tillsammans med sty
relsen för SSF.

Innan jag anställdes på Ledarna 
2012 hade jag på 1980 talet tagit 
studenten och jobbat ett år i USA 
innan jag läste juristlinjen i Lund.

Studierna följdes av arbete i föl-
jande ordning Försäkringskassan i 
Halland, regional ombudsman SIF 
Småland, avtals- och förhandlings-
ansvarig på SIFs kansli Stockholm 
och förhandlingschef region Söder-
manland. 

Vid sidan av skogsnäringen är jag 
även avtals- och branschansvarig för 
avtalen med Industriarbetsgivarna 
och IKEM (stål, gruvor, massa och 

papper, kemi och läkemedelsbrans-
cherna mm)

Styrelseuppdrag som jag har 
och haft är bland annat Ledarnas 
förbundsstyrelse (2015–2018) och 
Internationellt är jag vice president 
i chefsorganisationen FECCIA.

Mitt övergripande intresse benäm-
ner jag som växtkraft - förutsätt-
ningar och incitament att människor 
och verksamheter ständigt växer och 
utvecklas.

Det är ett förhållningssätt som 
innehåller innovation, problemlös-
ning och nytänkande i både kort 
och långt perspektiv.

På fritiden gillar jag bland annat 
att vara ute och träna och röra mig 
i naturen. Kanot, skidor eller häst 
tycker jag då är roliga transport-
medel.

Anna Nilsson, nytt ombud hos Ledarna
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Skogsbrynet 2021

Årets Skogsbrynetkonferens 
2–3/12 blev denna gång änt
ligen fysisk och Teamsfri för 
deltagarna. Detta traditionella 
klubbord förande/företrädare 
möte var dessutom hållbarhets
mässigt och reseeffektivt förlagt 
till Scandic Star Hotel i Sollen
tuna, 5 minuter från pendelsta
tionen mitt emellan Stockholm 
och Arlanda och i direkt sam
band med SSFs styrelsemöte 
samt föreningsstämma.

Träffen startade efter lunch i den 
svala hotellrestaurangen, man hade 
ombyggnad av värmesystemet lite 
oturligt nu under förvinterns första 
köldknäpp, men uppe på konfe-
rensvåning 8 var det varmt och 
inbjudande.

Avgående ordförande Björn 
Karlsson öppnade mötet för sista 
gången och vi inledde därefter med 
att Jessika Nordin, Hållbarhetsan-
svarig Södra Skog deltog via Teams. 
Hon höll en mycket bra presenta-
tion om den mediadebatt som pågår 
just nu om Svenskt Skogsbruk och 
hur hållbart det är o.s.v. och hade 
också väldigt bra svar på de fråge-
ställningar som just nu florerar.

Därefter drogs i korta drag, dagslä-
get ute på klubbarnas av företagsre-
presentanterna. Allt från pandemi-
hantering, inkörningsproblem med 
digitala system, krånglande perso-
nalchefer (s.k. HR), ekonomiska 
resultat till personalomsättning 

ventilerades.
Sedan vidtog information om 

rekryteringsarbetet av nya med-
lemmar i vår krympande förening, 
medlemsantalet har nu sjunkit under 
1000-strecket och både riktade 
insatser på högskoleutbildningarna 
samt utsedda rekryteringsansvariga 
på de lokala klubbarna krävs för att 
vända trenden. 

Efter pandemin – när den någon 
gång tar slut – så verkade de flesta 
vara överens om att flexibiliteten 
att jobba hemifrån kommer finnas 
kvar och att arbetsgivarna på lite 
olika sätt försökt assistera med att 
tillhandahålla teknik och viss kon-
torsutrustning i olika former. Däre-
mot verkar ingen som har en kon-
torsarbetsplats få någon ekonomisk 
ersättning för hemmakontoret. De 
som har hemmet som tjänsteställe får 
en månadsersättning på 1600–1700 
kr/månad samt beskattning på det.

Vi hann också med punkten om 
tjänstebilsfrågan och genomgång av 
de bilpolicies som finns i företagen 
och de stigande kostnaderna för 
förmånsbilarna som hamnar hos 
föraren påpekades. De flesta kan 
nu välja hybrid- eller elbilar men 
det varierar en del om var, hur och 
till vilken kostnad som laddning av 
elbilar sker.  

Nu var det dags för avrundning av 
dagen med ett välsmakande julbord 
på anrika Edsbacka krog.

Fredag morgon fortsatte mötet 
med ett spännande filmklipp på hur 

en obeväpnad skogsman pedago-
giskt visar hur man ska stå still och 
prata lugnande med den brunbjörn 
som gör vrålande utfall bara tio 
meter bort. Flera av församlingens 
jägare var eniga om att det skulle 
mycket till - även med vapen i hand 
- att vara så sansad i ett björnmöte. 
Rädslan för viltattack (även nu varg 
i flock) finns framför allt hos plane-
rare i norra Dalarna och Väster- och 
Norrbottens inland. En lösning kan 
vara att föra väsen när man rör sig i 
skogen, pinglor, eller att jobba i par. 

Avslutningsvis diskuterades hur 
lönesättning enligt Ledaravtalet 
sker i praktiken, problematiken med 
”märket”-fixeringen hos arbetsgi-
varen, ”klättrings/lönejusterings-
peng”, att rådande högkonjunktur 
borde synas i lönesättning och att 
dagens personal (HR)-chefer är på 
företagsledningens sida och tappat 
fokus på stöttning av medarbetarna. 
Web ansvarige Yvonne Hedman 
Nordlander uppmanade de klubbar 
som låg efter med inrapportering 
av årets lönestatistik i SSF-sfären att 
komplettera detta till henne snarast. 
Slutligen kunde vi notera att det 
lokala samarbetet med andra fackliga 
organisationer i vardagen fungerar 
bra hos de flesta.

Detta Skogsbryn avslutades med 
hotellunch innan SSFs förenings-
stämma vidtog. 

Bengt Furenäs, Skogssällskapets 
Skogstjänstemannaklubb
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Redaktionsråd: 
Sven-Erik Sjöberg
Bingbyv. 11, 794 33 Orsa 
070-331 52 30, ses025043469@gmail.com

Björn Karlsson
Rörflyv. 9, 313 50 Åled 
070-511 65 33, bjorn.karlsson@sodra.se

Yvonne Hedman Nordlander
Falun, 070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com
WEB-Master

SSF 
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

Ansvarig utgivare:
SvenErik Sjöberg

www.ssf.ledarna.se

Följ och gilla oss på facebook:
www.facebook.com/SSFLedarna

Har ni frågor eller synpunkter
kontakta oss på: 
ssfledarna@gmail.com

Mårten Gustafsson
Köping, 010-482 81 63 
marten.gustavsson@mellanskog.se

Martin Norberg
Bjästa, 070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Rikard Hansson
Överkalix, 070-237 32 66
rikard.hansson@sveaskog.se

Nästa nummer utkommer i mars 2022

SSFnytt önskar alla en GLAD & GOD JUL 
samt ett GOTT NYTT ÅR 2022

Valda, på Valberedningens förslag
Ordförande, ledamöter och suppleanter samt revisorer  
för stämmoperioden 2021–2024 för SSFs verksamhet

Valberedningen har bestått av: 
Peter Dahlbom, BillerudKorsnäs AB

Anders Englund, Mellanskog
Erik Karlsson, Sverige klubben

Ordförande Thomas Esbjörnsson Sveaskog Nyval

Ledamot Sven-Erik Sjöberg SSF-Klubb Sverige Omval

Ledamot Martin Norberg Rundvirke Skog Omval

Ledamot Yvonne Hedman.Nordlander Stora Enso Omval

Ledamot Mårten Gustafsson Mellanskog Omval

Ledamot Fredrik Allemog Södra Skog Nyval

Ledamot Anders Englund Mellanskog Nyval

Suppleant Emil Arvidsson BillerudKorsnäs Nyval

Suppleant Petter Huuva Sca Skog Nyval

Suppleant Robert Andersson Södra skog Nyval

Suppleant Henrik Nordlund Södra skog Nyval

Revisor Tommy Lag Stora Enso Skog Omval

Suppleant Erik Alne Södra Skog Omval

Revisor Olle Djus BillerudKorsnäs Nyval

Suppleant Peter Dahlbom BillerudKorsnäs Nyval
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