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Båda dessa positioner när det gäller ersättningar och villkor 
står under Förbundsstyrelsen kontroll. Alla överenskommel ser 
skall godkännas där. 

Hur går vi vidare? 
Ledarna har satt igång med ett antal olika åtgärder för att 
återställa ordningen och förtroendet för Ledarna. 

Det första som startades var att se över villkor för bilar, 
medåkande och policys. Detta redovisades vid ett av våra 
möten. Trycket på att det krävdes större tag än de föreslagna 
har bidragit till att Ledarnas verksamhet skall genomlysas av 
KPMG.

Här kommer man att fokusera på tiden från nu till sex 
år tillbaka, samma tid som skattemyndigheterna kan ha 
synpunkter. KPMG kommer att koncentrera sig på de delar 
som gäller villkor och resor. Ledarna har inte KPMG som sin 
ordinarie revisor utan de skall ses som en fristående granskare.

Samtidigt skall man ytterligare se över villkor ex v gällande 
bilpolicyn som i första förslaget hamnade på 12 basbelopp. Vi 
från skogen tyckte det var mycket generöst.

KPMG kommer att redovisa sina iakttagelser den 25–26 
mars. Jag har krävt att alla föreningsordförande skall närvara så 
att vi får samma information som Förbundsstyrelsen.

Vad är SSF hållning?
SSF har vid samtliga tillfällen krävt en tydlig markering kopplat 
till det ansvar som man har i sin roll i Förbundsstyrelsen.

SSF vill att Ledarna genomför nya val till Förbundsstyrelsen 
under 2019. På detta sätt vill vi ge de i Förbundsstyrelsen som 
suttit och fattat beslut som nu kritiseras en möjlighet att avgå.

SSF vill även se en översyn av organisationen inom Ledarna. 
Är en VD med stark koppling till Förbundsstyrelsen bästa 
lösningen.
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Referensgrupp

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Björn Karlsson, ordförande.

vad är det som händer

Ni har inte kunnat undvika skriverierna om Ledarna 

i Aftonbladet. Denna gång handlar det inte om en 

framgångsrik fackförening som är ledande i Sverige.

Nu får vi läsa om avslöjanden där sunt förnuft helt klart har 
varit en bristvara. Vår moraliska kompass har inte fungerat 
heter det bland annat i uttalanden från ledningen.

Drevet mot Ledarna var kraftigt och räddades troligen av 
att Swedbank blev ett intressantare scoop.

Fakta från Ledarna
Ledarna har under tiden bjudit in representanter från förening
arna för att förklara situationen. SSF har varit representerade av 
Thomas Esbjörnsson Sveaskog, Mårten Gustafsson, Mellan  skog 
och undertecknad.

Vid dessa träffar har vi fått Ledningens förklaring och 
förslag till åtgärder. 

Starten på allt detta skedde med att vår nye Förbundsord
förande Andreas Miller avskedade Ledarnas VD Per Hedelin. 
Orsaken angavs då till olika syn på hur Ledarna skulle gå vidare 
mellan Anderas Miller och Per Hedelin.

Vid ett telefonmöte mellan föreningsordförande och 
Andreas Miller informerades även om de oegentligheter som 
senare kom fram i Aftonbladets granskning. Ni har säkert läst 
om resor, bilar, ersättningar och lägenheter.

En fråga som uppkommer är naturligtvis hur detta kan 
uppkomma och även fortsätta. I en organisation som Ledarna 
styrs det fackliga arbetet genom Förbundsordföranden. Kan
sliet med den organisation som finns där styrs av VD.

Ledarna har 
satt igång med 

åtgärder för att åter-
ställa förtroendet.
Björn Karlsson

 Forts. nästa sida.
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roUnd tablE mEEting  
i bryssEl

Mingellunch i skogens hus i Bryssel

EU-parlamentarikerna Nils Torwalds och Jytte 
Guteland

UEF ordnade med god hjälp av 

våra vänner inom EUSTAFOR 

(stats skogarna) ett round table 

meeting i Bryssel. 

Deltagare var, bland andra, de skogsan
svariga EUparlamentarikerna från de 
olika partigrupperingarna i parlamentet. 
Deltagare kom även från departemen
ten som rör skog, och några kom från 
de många lobbyorganisationer kring 
skog och skogsindustri. 

Målet var att utkräva besked om vad 
EUpolitiken vill ha skogen till. Parla
mentarikerna fick var för sig redovisa 
sina tankar i små redovisningar. Även 
forskare i närliggande ämnen hade 
redogörelser för skogens möjligheter. 
Ett av de bästa inslagen kom från vår 
svenska Jytte Guteland (S) som gav bra 
svar i skogsmannaögon.

Kontakter knöts för framtida bataljer 
i Parlamentet. Det hela avslutades med 
mingel och lunch. 

Mårten Gustafsson

SSF har fortsatt förtroende till Andreas 
Miller som Förbundsordförande. Detta 
grundar vi på det förändringsarbete som 
han drog igång redan när han tillträdde. 

Vad händer sedan?
SSFs styrelse kommer att utvärdera hur 
Ledarna kommer att agera. Finner vi att 
det inte är i linje med vår inställning har 
vi viktiga beslut att fatta. Här ber jag att 
få återkomma.

Jag har försökt hålla klubbordförande 
informerade efter de mötena som varit 
och det kommer jag att fortsätta med.

Små odjur
Nu får lämna de stora odjuren och gå 
över till de små odjuren. Kampen mot 
barkborren. De uppgifter som kommer 
verkar på många sätt alarmerande.  Tittar 
man ut över Europa bedömer man att 
det finns cirka 75 miljoner m3sk skadad 
skog som måste avverkas på grund av 
barkborrar.

 Ert arbete ute i fält är oerhört vik
tigt så att vi kan hejda angreppen som 
kommer i vår och sommar. Det verkar 
som vi får ställa in oss på att hela tiden 
kämpa mot olika angrepp mot skogen i 
form av brand, baggar och oförstående 
politiker.

Björn Karlsson, Ordförande SSF

 Forts. från föregående sida.
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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 
Tel 070-511 65 33
epost: bjorn.karlsson@sodra.se

Yvonne Hedman Nordlander
Falun, 070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander 
@bergvikskog.se
WEBMaster

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

Martin Norberg
Bjärsta, 070-205 31 11
martin.norberg@natraalven.se

SSF 
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

Ansvarig utgivare:
Sven-Erik 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

Facebook Like Button CMYK / .eps

SSFnytt önskar alla 
en fin vår och 

försommar

Nästa nummer utkommer

i juni 2019
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Under 2019 kommer en referensgrupp 
med yrkesverksamma från både arbets
givar och arbetstagarsidan att, genom 
Ledarna och Gröna Arbetsgivare, träffas 
och resonera kring olika ämnen och 
utmaningar aktuella inom yrkesområdet. 
Initiativet till detta uppstod vid ett av 
föregående års Skogsbrynsträffar, där det 
föreslogs att genom att bilda en referens
grupp kan diskussioner och förslag på 
åtgärder tas vidare. 
 Deltagarna i gruppen som represen
terar arbetstagarna är Fredrik Allemog 

Har Vi din 
EPost?

Vi vill kunna nå dig via epost, 

dels för snabbbare kommuni-

kation, dels för att minska våra 

portokostnader samt spara på 

miljön. 

Logga in på ledarna.se för att 

ändra eller uppdatera dina 

uppgifter! 

Du kan också skicka ett mejl till 
medlemskapavgift@ledarna.se 
med dina uppgifter.

SSFnytt kommer även att gå ut 
via mail till de som SSF har epost 
adress till. Åtgärda nu, det blir inte 
bättre med tid efter påsk.

Redaktören

Referensgrupp

från Södra, Malin Nilsson från Sydved, 
Rikard Hansson från SCA, Michaela 
Axbäck från Mellanskog, Eric Barck 
från Sveaskog samt Annika Hage Neder
ström från Ledarna. De som represen
terar arbetsgivarna är Mats Nilsson från 
Holmen, Mats W Johansson från Södra, 
Magnus Gerhardsson från Sydved, 
Mikael Palm från Stora Enso, Lisa Lilje
strand från Sveaskog, Lena Westman 
från SCA samt Örjan Lenard på Gröna 
Arbetsgivare.

Michaela Axbäck

Gemensam referensgrupp resonerar kring aktuella utmaningar för 

tjänste män inom skogsbranschen

SSF har nöjet att inbjuda Klubbord förande till 2019 års Skogsbryn 
den 24–25 september.

Programmet är återkommande och vi kommer även i år anlita 
en gästtalare för att få lite ny inspiration. Mötet fortsätter sedan 
mellan Stockholm och Mariehamn.

SSF står för kostnaden för en person per klubb. Ni får gärna ta 
med en eller flera kamrater till Skogsbrynet.

Välkomna till 2019 års Skogsbryn.

Sven-Erik Sjöberg

SKOGSBRYNET 2019
Det kan tyckas vara tidigt att påminna om det kommande 

Skogsbrynet men tiden går snabbt och kalendrarna fylls.


