
 

Sveriges Skogstjänstemannaföreningsstämma den 3’dje december 2021 

§1 Stämmans öppnande 

Björn Karlsson hälsade stämmoombud, styrelsemedlemmar och gäster välkomna och noterade att 

det är hans 7’e stämma sedan 1987 och därefter förklarade han stämman öppnad. Stämman 

beslutade att fastslå den föreslagna arbetsordningen. 

§2 Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och inbjudna gäster 

Stämman beslutade att upprop skett genom gjord närvarokontroll som markerats i 

deltagarförteckningen, bilaga 1. 

§3 Fastställande ombudsförteckning 

Stämman beslutade att fastställa ombudsförteckningen. 

§4 Val av stämmofunktionärer 

a) Stämman beslutade att välja Peter Håkanson till ordförande för stämman. 

b) Stämman beslutade att välja Yvonne Hedman Nordlander till sekreterare. 

c) Stämman beslutade att välja Lennart Andersson och Dan Andersson till justerare tillika 

rösträknare för stämman. 

§5 Förfrågan om stämman kallats till i behörig ordning 

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

§6 Fastställande av dagordning och arbetsordning 

Stämman beslutade att fastställa arbetsordningen och dagordningen. 

§7 Reseersättning till ombud, styrelse, revisorer och inbjudna gäster 

Stämman beslutade att fastställa reseersättning enligt kallelse med angivet bränsletillägg om 5 kr 

som därmed summerar 23.50 kr/mil. 

§8 Föreningens verksamhet under den gångna perioden 

a) Styrelsens Verksamhetsberättelse samt Resultat- och balansräkning gicks igenom av Thomas 

Esbjörnsson respektive Sven-Erik Sjöberg för 2017, 2018, 2019 och 2020. Därefter beslutade 

stämman att lägga Verksamhetsberättelserna och Resultat- och balansräkningarna till 

handlingarna.  

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorernas berättelse lästes upp av Tommy Lag och ordet lämnades fritt. Då inga frågor fanns, 

beslutade stämman att lägga Balans- och resultaträkningarna till handlingarna. På revisorernas 

förslag beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. 

§10 Information från föreningen 

Annika Hage Nederström berättade om Ledarnas goda relation till Gröna Arbetsgivare och om en del 

projekt och arbetsrapporter som tagits fram i samspråk. 

 



 

§11 Motioner 

Inga motioner är inlämnade. 

§12 Styrelsens förslag 

a) Mål och handlingsplan 

Styrelsens förslag om en ny Mål- och handlingsplan för föreningen presenterades av Björn Karlsson. 

Frågor som ställdes till styrelsen var angående intentionen att öka samarbete med andra 

skogstjänstemannaföreningar inom branschen. Styrelsen svarade att vinsten med att 

skogstjänstemän oavsett facklig tillhörighet enas i viktiga branschfrågor, är att man ger frågorna 

större fokus. En annan fråga som kom upp var om möjligheten att datumsätta mål och mätbarhet i 

målen. Styrelsen svarade att Mål- och handlingsplanen syftar till att vara övergripande, styrelsen 

arbetar sedan med de frågor som stämman beslutar om och i det arbetet kan dessa datumsättas och 

mätas. Lokala styrelser och deras medlemmar bjuds in att deltaga i det arbetet. 

Stämman fastställde föreslagen Mål-och handlingsplan. 

b) Förslag till föreningens budget och fastställande av medlemsavgift 

Stämman fastställde liggande budget 2021 och förslag om bibehållen medlemsavgift och gav 

styrelsen mandat att besluta om ändring om behov uppstår. 

c) Rekryteringsansvarig i klubbarna 

Mårten Gustavsson föredrog förslaget om att skapa ett nätverk med rekryteringsansvariga i varje 

företagsklubb samt i Sverigeklubben, de rekryteringsansvariga skulle kunna få extra stöd av Ledarna 

och av HR på de lokala företagen. Rekryteringsansvariga har regelbundna möten med varandra och 

Ledarna, kan arrangera olika aktiviteter ta fram profilprodukter. 

Det fanns önskemål från stämmodeltagare att styrelsen ser över möjligheten att låta klubbarna ta 

med sig en till person utöver klubbordförande på skogsbrynet. Ett annat förslag som skickas till 

styrelsen var att se över möjligheten att öka på stipendiefonden och stipendieutdelningarna. 

Stämman antog förslaget att varje företagsklubb samt Sverigeklubben skall utse en 

rekryteringsansvarig. 

§13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter plus ordförande samt 4 suppleanter. 

14. Val av 

a) Ordförande 

Valberedningen föreslog nyval av Thomas Esbjörnsson, Sveaskogs SSF-klubb. Inga övriga förslag 

fanns. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

b) Ledamöter 

Valberedningen föreslog omval av Sven-Erik Sjöberg, SSF-klubb Sverige. 

Valberedningen föreslog omval av Martin Norberg, Rundvirkes SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog omval av Yvonne Hedman Nordlander, Stora Enso SSF-klubb. 



 

Valberedningen föreslog omval av Mårten Gustavsson, Mellanskog SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Fredrik Allemog, Södra Skog SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Anders Englund, Mellanskog SSF-klubb. 

Inga andra förslag fanns. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

c) Suppleanter 

Valberedningen föreslog nyval av Emil Arvidsson, BillerudKorsnäs SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Petter Huuva, SCA Skog SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Robert Andersson, Södra Skogsägarna SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Henrik Nordlund, Södra Skogsägarna SSF-klubb. 

Inga andra förslag fanns. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

d) Två revisorer 

Valberedningen föreslog omval av Tommy Lag, Stora Enso SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Olof Djus, BillerudKorsnäs SSF-klubb. 

Inga andra förslag fanns. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

e) Två revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslog omval av Erik Alne, Södra Skogsägarna SSF-klubb. 

Valberedningen föreslog nyval av Peter Dahlbom, BillerudKorsnäs SSF-klubb. 

Inga andra förslag fanns. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

f) Ombud till Ledarnas kongress 

Stämman beslutade att styrelsen inom sig själv utser ledamöter till Ledarnas kongresser under 

stämmoperioden. Stämman beslutade att nuvarande styrelse avgår per den 2021.12.31 och att 

tillträdande styrelse tar vid 2022.01.01. 

15. Valberedning och styrelsens förslag till fastställande av arvoden 

Styrelsens förslag till arvoden för perioden 2021-2024; 

a) Ordförande 40 000 kr/år 

b) Kassör 35 000 kr/år 

c) Sekreterare 2 500 kr/år plus 600 kr per protokoll plus 1 300 kr för varje fysiskt möte 

d) Ledamot 2 500 kr/år plus 1 300 kr för varje fysiskt möte 

e) Suppleant 1 300 kr för varje fysiskt möte 

f) Revisor 2 500 kr/år 

Arvode skall utgå med 600 kr per telefonmöte. 

Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas besluta när arvode skall ges den som representerar SSF 

i olika sammanhang, samt vid vilka möten detta gäller och vilken summa arvodet skall vara. 

SSF’s styrelse föreslår att valberedningens sammankallande arvoderas med 2 500 kr, samt övriga i 

valberedningen 600 kr i arvode. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

 



 

16. Fem grupper av företagsklubbar som utser valberedning 

Styrelsen presenterade ett förslag på hur SSF’s lokala organisationer kan utse ledamöter till 

valberedningen inför föreningsstämman år 2025. Där Lokal organisations SSF-klubb tar kontakt med 

följande SSF-klubbar och tillsammans utser en delegat till kommande valberedning; 

Stora Enso Skog SSF-klubb tar kontakt med Biometria och BillerudKorsnäs 

SSF klubb Sverige tar kontakt med Svea Skog och Vida 

Södra Skogsägarna SSF-klubb tar kontakt med Sydved och Skogssällskapet 

SCA Skog SSF-klubb tar kontakt med Norra Skog 

Mellanskog SSF-klubb tar kontakt med Holmen Skog och Rundvirke Skog 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och beslutade att styrelsen bemyndigas att göra 

erforderliga förändringar om klubbarna förändras. 

17. Övriga frågor vid stämman väckta frågor 

Inga övriga frågor väcktes. 

18. Hedersutmärkelser 

Styrelseordförande, Björn Karlsson valdes in i styrelsen 1997. Han har tjänstgjort ett år som 
suppleant, 15 år som ledamot och 8 år som ordförande. Dessutom Utrikesminister och 
hemsideansvarig. Stämman utsåg Björn Karlsson till SSF’s hedersordförande och tackade för hans 
insatser i alla de roller han har axlat för SSF’s räkning genom åren.  

Erik Karlsson, styrelseledamot i fyra år 1997–2001, vald till revisor 2005 och suttit som revisor i 16 år. 
Deltagare i valberedningen inför de fyra senaste stämmorna, föräras därför den Gyllene Medaljen. 

Yvonne Hedman Nordlander och Mårten Gustafsson. Invalda i styrelsen 2009, tjänstgjort i fyra år 
som suppleanter och 8 år som ledamöter, föräras därför bägge två den Gyllene Medaljen. 

Styrelseledamot Ola Hallberg avtackades. Ola valdes in i styrelsen 2009 och har tjänstgjort som 
suppleant i 4 år och ledamot i 6 år bland annat i rollerna som sekreterare och SYN-representant. Han 
avgick per sista december 2018 på grund av sina ändrade arbetsuppgifter. 

Avgående Branschombudsman Annika Hage Nederström avtackades. 

Valberedningen med Peter Dahlbom, Anders Englund och Erik Karlsson avtackades för deras 

välutförda arbete samt presidiet med Peter Håkanson och Yvonne Hedman Nordlander. 

19. Stämman avslutades 

Sekreterare   Ordförande 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 
/Yvonne Hedman Nordlander/  /Peter Håkanson/ 

Justerare   Justerare 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 
/Lennart Andersson/  /Dan Andersson/ 


