
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2020 
Fullmäktige utsedda av föreningens skogsbruksområden kallas härmed till Extra 
föreningsstämma i Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening, org.nr 794000-2665. 

Tid:  26 augusti 2020 kl. 12.30.  

Plats:  Stämman leds från Kulturhuset Väven i Umeå och livesänds på www.norraskog.se 

Deltagande vid stämman 
Med anledning av coronaviruset Covid-19, och förbudet mot allmänna sammankomster 
med fler än 50 deltagare, föreslår styrelsen att stämman ska sändas digitalt över internet. 
Styrelsens beslut grundar sig på lagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  
 
Valda fullmäktige ges möjlighet att delta på tio utsedda orter spridda runt om i 
föreningens verksamhetsområde. Du hittar din föreslagna ort vid ditt namn i 
fullmäktigelistan sid. 41-43. Adresser till respektive lokal (som vi kallar ”hubb”) finns på  
sid. 44. Information kring det digitala mötessystem som kommer att användas under 
stämman är bilagd separat till stämmohandlingarna . 
 
På varje ”hubb” bjuds det på lättare förtäring. Meddela eventuellt förhinder till 
medlemsavdelningen@norra.se snarast ifall du inte har möjlighet att närvara eller ifall du 
önskar byta ort. Medlemsavdelningen kallar ersättare enligt turordning i fullmäktigelistan. 
Då denna mötesform kräver tekniska förberedelser gäller det att komma i god tid. 
Anmälan av övriga ärenden görs till styrelsens ordförande senast 19 augusti. 

Tillhandahållande av handlingar 
Stämmohandlingarna finns även tillgängliga på föreningens hemsida www.norraskog.se  
under menyerna medlem/påverka föreningen/föreningsstämman. 

Styrelsen för Skogsägarna Norra Skog ek. för.  Umeå den 10 augusti 2020 
 
Bil. Föredragningslista sid.   3  
 Motioner  sid. 4 – 21 
 Valberedningsprotokoll sid.   22 – 23 

Nomineringar till valberedning sid.  24  
Kod för styrning av kooperativa företag sid.  25 – 40 
Förteckning över fullmäktige sid.  41 – 43 
Adresser till hubbar sid.  44 
Arbetsordning sid. 45 
Anteckningar sid.  46 – 47  



 

 
 

  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA  

1) Stämmans öppnande 
2) Godkännande om livesändning av stämman  
3) Val av ordförande och vice ordförande vid stämman 
4) Anmälan av protokollförare 
5) Fastställande av röstlängd 
6) Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
7) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
8) Fastställande av dagordning och arbetsordning 
9) Bestämmande av ersättning till dem som enligt stadgarna väljs till olika 

uppdrag inom föreningen 
10) Val av valberedning samt sammankallande 
11) Beslut om antagande av Svensk kod för styrning av kooperativa och 

ömsesidiga företag 
12) Motioner som hänskjutits till stämman av styrelsen, möte med 

skogsbruksområde eller medlemmar 

1. Motion Medelpad östra sbo angående ändring av ändamålsparagraf 
2. Motion Medelpad östra sbo angående Lantmäteriets handläggningstider 
3. Motion Sollefteå sbo angående Lantmäteriets prissättning 
4. Motion Vindeln sbo angående Granbarkborrar 
5. Motion Ångermanälven sbo angående Granbarkborrar 
6. Motion Skellefteå södra Burträsk sbo angående säkrare vägar 
7. Motion Skellefteå södra Burträsk sbo angående älgförvaltning 
8. Motion Ragunda sbo angående leveransvirke 
9. Motion Gällivare-Pajala sbo angående transporter 

13) Övriga ärenden 
14) Stämmans avslutning 
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Motion från Medelpad östra skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion om ändring av ändamålsparagraf 
Motionären lyfter en viktig ägarfråga och anser att punkten två i Norra Skogs 

ändamålsparagraf är för passiv när det gäller prissättning av skogsprodukter och vill se en 

formulering som tydligare fokuserar på att få ut högre ersättning till medlemmarna.  

 

Nuvarande formulering som fastställdes vid extrastämman 7 februari 2020 lyder; 

 

”verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas skogsprodukter till 

marknadsmässiga priser”  

 

Motionären yrkar på att ändra ”marknadsmässiga priser” till ”marknadsledande priser”. 

 

Ändamålsparagrafen anger ramarna för den verksamhet som föreningen ska bedriva.  

Styrelsen vill dock framhålla att själva grunden för en ekonomisk förening är att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen på både lång och kort sikt och bidra till en så rättvis 

prissättning som möjligt. Detta bland annat genom marknadsmässiga priser i kombination 

med vinstutdelning till medlemmarna. 

  

Norra Skog finns för medlemmen i både hög- och lågkonjunktur. Genom att vara prisbildare 

verkar föreningen för en långsiktigt tryggad avsättning av virket. Andra virkesköpare har sin 

egen vinst som främsta drivkraft.  

 

Utan Norra Skog skulle prisnivån på den lokala marknaden sättas av ett fåtal aktörer vars 

eget vinstintresse går före enskilda skogsägares intressen. Genom att hantera stora 

virkesvolymer, som fiberkunderna inte kan runda, skapas förutsättningar för en stabil och 

långsiktig betalningsförmåga utan stora svängningar. Detta gynnar både den enskilda 

medlemmen såväl som föreningens långsiktiga överlevnad.  

 

Om föreningen ska ha som utgångspunkt att vara marknadsledande och betala mest för 

virket i varje enskilt fall, riskeras föreningens stabilitet och därmed den långsiktiga 

betalningsförmågan. 

 

Frågan om formulering av ändamålsparagrafen har många bottnar som kräver en djup 

ägardialog varför styrelsen föreslår att frågan tas upp vid ett kommande förtroenderåd för 

diskussion tillsammans med ordförandena i skogsbruksområdena. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Motion från Medelpad östra skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående ”Lantmäteriets handläggningstider och höga kostnader för 

fastighetsregleringar. 
 

Motionären lyfter problematiken med lantmäteriets långa handläggningstider och höga 

kostnader vid lantmäteriförrättningar samt yrkar på att föreningen tillsätter resurser för att 

arbeta med och påverka; 

 

- Att effektivisera och korta ned handläggningstider för fastighetsregleringar 

- Att arbeta för lägre kostnader vid lantmäteriförrättningar 

- Att undersöka och om möjligt påverka avdragsmöjligheter för kostnader i samband 

med fastighetsregleringar. 

 

Styrelsen delar motionärens synpunkter och vill framhålla att lantmäteriets 

monopolställning innebär en tröghet vid förrättningar till orimligt höga kostnader och långa 

handläggningstider som idag drabbar enskilda skogsägare på ett oacceptabelt sätt. 

 

Liknande motioner angående lantmäteriets kostnader, handläggningstider och frånvaro av 

lokal förankring har tidigare antagits vid LRF:S riksförbundsstämma och Norra Skogsägarnas 

föreningsstämma 2019.   

 

Styrelsen konstaterar därmed att frågan redan hanteras av LRF centralt som har både 

kunskap och resurser. Styrelsen anser dock att motionen åter bör lyftas till LRF centralt för 

att driva på i frågan. 

 

 

Förslag till beslut 
 

Styrelsen föreslår föreningsstämman bifalla motionen. 
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Motion från Sollefteå skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående ”Lantmäteriets prissättning för utveckling av landsbygden”. 
 

Motionären lyfter problematiken med lantmäteriets höga kostnader vid 

lantmäteriförrättningar och yrkar på att Norrskog (Norra Skog), eventuellt via LRF på 

riksnivå, ska verka för en opinion mot lantmäteriets prissättning samt att myndigheten 

bidrar till utvecklingen av landsbygden istället för att vara ett hinder.  

 

Styrelsen vill framhålla att lantmäteriets monopolställning innebär en tröghet vid 

förrättningar till orimligt höga kostnader och långa handläggningstider som idag drabbar 

enskilda skogsägare, vilket utgör ett hinder för landsbygdsutvecklingen.  

 

Styrelsen delar motionärens synpunkter. Liknande motioner angående lantmäteriets 

kostnader, handläggningstider och frånvaro av lokal förankring har tidigare antagits vid LRF:S 

riksförbundsstämma och Norra Skogsägarnas föreningsstämma 2019.  

 

Styrelsen konstaterar att frågan redan hanteras av LRF centralt, men anser att motionen åter 

bör lyftas till LRF centralt för att driva på i frågan. 

 

 

Förslag till beslut 
 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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Motion från Vindelns skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående granbarkborrar. 
Motionen utgår från kravet i PEFC-standarden att spara ”öar av gran” vid slutavverkning i 

granbestånd och att dessa nästan alltid blåser ned. Man menar att certifieringskraven 

omöjliggör bortförande av dessa vindfällen och att detta utgör en fara som yngelhärd för 

granbarkborre. 

 

Därav yrkas att Styrelsen bevakar frågan och fortsätter arbeta för ett klimatanpassat 

skogsbruk, samt att återrapportering bör ske i medlemstidningen. 

 

Norra Skog bevakar frågan dels vad gäller lagstiftning och tillämpning i dialog med 

myndigheter samt inom Centrala Skogsskyddskommitteen, dels inom PEFC i framtagandet av 

ny skogsbruksstandard med start 2021.  

   

Vi arbetar också med framtagande av ny skogsskötsel- och utförandestandard för våra 

tjänster. I denna skall vi med beaktande av gällande regelverk och certifieringskrav peka ut 

den skötsel och de metoder som ger skogsägaren den högsta värdeutvecklingen i 

skogsbruket över tid. Ett exempel på detta är att ange optimal slutavverkningsålder vilket 

både ger hög avkastning och tillväxt på fastigheten samtidigt som det minskar risken för 

exempelvis torka, vindfällen och insektsangrepp.  

 

En annan effekt av detta arbete är att vi blir bättre på att ställa naturvärdesträd så att de 

både ger hög naturvårdseffekt samtidigt som de minimerar påverkan för produktionen i 

beståndet. Det innebär både att samla hänsyn i hyggeskanter/fuktsvackor/bergsbranter och 

att i vissa fall toppa eller gallra ur träd som har stor risk att blåsa ned. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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Motion från Ångermanälvens skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående granbarkborren. 
 

Motionen lyfter samma problematik med granbarkborrar som motionen från Vindeln. 

Styrelsen föreslår att denna motion hanteras på likartat sätt som den från Vindeln. 

 

Man pekar på att Sverige haft fördubblade skador av granbarkborrar 2019 jämfört med 2018 

och att ”aldrig i modern tid har skadorna på skogen varit så omfattande”.   

Motionen anger att certifieringskraven stipulerar lämnande av 3-4 M3f/ha och att dessa öar 

av gran nästan alltid blir vindfällen och utmärkta föryngringsplatser för granbarkborren.  

Man ställer frågan ”kan en anpassning av skogsbruket bidra till att granbarkborrens 

utbredning minskar?” 

 

Motionären yrkar på att Norra Skog får i uppdrag att bevaka granbarkborrens utbredning 

samt att verka för en minskning av dess skadeverkningar. 

 

Värt att notera är att PEFC ställer krav på att lämna 10 stycken naturvärdesträd och 3 

högstubbar, vilket normalt blir runt 2 M3fub eller ca 1-2% av totala virkesvolymen. De ökade 

insektsangreppen 2019 är i all huvudsak koncentrerade till Götaland och Svealand. I Norra 

Sverige har angreppen gått ned och bekämpningsområdet slopats. 

 

Norra Skog bevakar frågan om granbarkborrar på olika plan.  

Föreningen arbetar med ett grundläggande skötselprogram där åtgärderna syftar till att 

skapa vitala skogar med hög tålighet mot olika sorters skador och risker, dels med anpassade 

insatser när skador eller riskeras uppkommer eller riskeras att uppkomma.  

 

Här kan vi bl.a. nämna: 

• Modellen med objektsvis riskbedömning vid brandrisk 

• Utbildnings- och forskningsinsatserna i år riktat mot multiskadade ungskogar 

• Norrskogs tidigare arbete under stormar, granbarkborreangrepp och bränder.   

• Behov av högre andel snytbaggeskyddade plantor 

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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Motion från Skellefteå södra Burträsk skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående säkrare vägar, räddar djur och människoliv. 
 

Motionären framhåller att det vid mindre vägar ofta växer skog och sly ända fram till 

dikeskanten och att välröjda vägområden skapar säkrare vägar som räddar både djur och 

människoliv.  

 

Därav yrkas att Norra Skog bör ta initiativ till en kampanj för att öka andelen siktröjda vägar, 

under namnet ”Siktröj ditt skifte fram till vägdiket”. 

 

Styrelsen ser att motionen riktar sig mot skogsbilvägar och enskilda vägar och vill lyfta fram 

att siktröjda vägar underlättar virkestransporter och håller vägarna i bättre skick. Siktröjda 

vägar är dessutom viktiga förutsättningar för att bekämpa och minska spridningen av 

skogsbränder. 

  

Mot bakgrund av den nyligen genomförda fusionen anser styrelsen att den operativa 

verksamheten bör få avgöra hur en kampanj lämpligen kan anpassas och tidpunkten för när 

detta genomförs eller bedöma ifall det ska vara en del av den dagliga rådgivningen till 

skogsägare. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman bifalla motionens intentioner. 
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Motion från Skellefteå södra Burträsk skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående älgförvaltningen. 
Motionären pekar på att den nya förvaltningsmodellen efter 8 år inte medfört att 

älgbetsskadorna minskat i tillräcklig omfattning och yrkar på att Norra Skog verkar för att 

staten genomför nödvändiga åtgärder för att genomföra målstyrd jakt på 

förvaltningsområdets avskjutningsmål, eventuellt på försök i mindre skala till att börja med. 

Man pekar på en möjlighet att tillämpa älgförvaltningsområdets mål för hela 

älgförvaltningsområdet. Det vill säga att inte sätta avskjutningsbegränsningar för enskilda 

älgskötselområden. I praktiken innebär detta en fri avskjutning upp till den nivå som gäller 

för hela förvaltningsområdet. De områden som har mycket älg kan alltså skjuta älgar utan de 

begränsningar som idag blir av ÄSO-målen. Man menar i motionen att anpassningen till 

älgens vandringsbeteende blir bättre med en sådan modell. Dessutom framhålls att 

”Målstyrd jakt” sannolikt skulle minska behovet av skyddsjakt samt minska det 

administrativa arbetet i älgskötselområdena.  

Styrelsen ser även andra fördelar med ”målstyrd jakt”. Till exempel att älgstammen 

beskattas där den finns och att aktiva jaktlag får ökade möjligheter till jakt. 

Motionen pekar på en möjlighet i en fråga där skadeläget är kritiskt i stora delar av 

föreningens verksamhetsområde. Styrelsen anser att föreningen därför ska verka för att 

möjliggöra försök av den föreslagna modellen.  Frågan är dock är laddad och komplicerad 

varför det är viktigt med en genomtänkt strategi och handlingsplan för att kunna agera så 

kraftfullt som möjligt. Styrelsens förslag är därför att en handlingsplan för hela 

älgbetesproblematiken, där modellen med målstyrd jakt på ÄFO-nivå utreds och arbetas 

fram. Arbetet med målstyrd jakt på ÄFO-nivå måste även ske i samverkan med andra 

skogsföretag och berörda myndigheter. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman bifalla motionen. 
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Motion från Ragunda skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående leveransvirke. 
Motionären yrkar på att leveransvirket ska vara bättre betalt än uppdrag eftersom det är 

lägre administrationskostnader än uppdragsvirket. 

 

Norra Skog erbjuder samma prislista för både leveransvirke och uppdrag. Utöver prislistan 

tillkommer premier även på leveransvirke.  

Leveranstidspremie syftar till att premiera tidig leverans av främst timmer under hösten, 

men även under vårvintern.  

Premie för certifiering tillkommer för barrmassaved.  

Vid leveranser överstigande 40 m3fub tillkommer kvantitetspremie.  

Vid tecknande av Skogsägaravtal gäller premienivåerna lika för leveransvirke och uppdrag. 

Det är riktigt att leveransvirke kräver mindre planering i fält. Däremot är leveransvirke 

dyrare att transportera eftersom kvantiteten i regel är betydligt mindre jämfört med 

uppdrag. Norra Skog betalar därför en något högre ersättning till åkerierna för transport av 

leveransvirke.  

Vid uppdrag kan apteringen styras direkt via skördare, vilket bland annat är viktigt för att 

kunna tillgodose kundernas sortiment- och kvalitetskrav. Detta är inte möjligt för 

leveransvirke. Vid uppdrag har Norra Skog därtill bättre möjligheter att planera och styra 

avverkningar och leveranser med god framförhållning, vilket är svårt vad gäller 

leveransvirke.  

Styrelsen anser att ersättning, enligt ovan, för leveransvirke (inkl. premier) premierar 

leverantörerna på ett bra sätt och vi anser att uppdragsvirke skapar planeringsfördelar som 

motiverar en något högre premiering för avverkningsuppdrag med större volym och god 

bärighet/åtkomst för transport. 

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Motion från Gällivare-Pajala SBO 
 

Vi vill få klimat och kostnadseffektivare transporter i vårat SBO för att få ekonomi i skogsbruket 

                                                            Våra förslag 

1. Vi vill att föreningen verkar för järnvägsterminaler för virket  från vårat SBO område 

2. Vi vill att lastbilstransporterna får BK4 status i hela Norrbotten  

3. Att vi börjar verka för att i nästa steg få timmerbilar med fyra travar i hela Norrbotten 
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Motion från Gällivare-Pajala skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående klimat- och kostnadseffektivare transporter. 
 

Motionären vill få klimat och kostnadseffektivare transporter inom skogsbruksområdet för att få 

ekonomi i skogsbruket och yrkar på att             

1. föreningen verkar för järnvägsterminaler för virket från Gällivare-Pajala skogsbruksområde 

2. föreningen verkar för att lastbilstransporterna får BK4 status i hela Norrbotten  

3. föreningen börjar verka för att i nästa steg få timmerbilar med fyra travar i hela Norrbotten 

 
Norra Skog arbetar ständigt aktivt för klimat- och kostnadseffektiva transporter. Alltmer volymer i 

föreningen går via järnväg och BK4 fordon. Som exempel kan nämnas att vi senaste året tagit i drift 

en terminal i Haparanda. Terminalen medger leveranser via järnväg inom Sverige och Finland och 

mätning av volymerna görs enligt Svensk virkesmätningslag. För att en terminal skall vara möjlig att 

upprätta krävs framförallt en stor volym i närområdet samt tillgång till Svensk virkesmätning. 

1: Vi ser just nu över möjligheterna att fördjupa samarbetet med en av våra finska massavedskunder 

som själva har terminal på finska sidan i området öster om Gällivare-Pajala skogsbruksområde. Det 

som dock krävs är att vi har möjlighet mäta in volymerna via svensk mätteknik. 

2: Norra Skog har under flera år haft ett bra samarbete med Trafikverket Region Nord vad gäller BK4 

fordon. Detta har utmynnat i att vi i Norrbotten och Norra Västerbotten haft de bästa möjligheterna i 

landet att nyttja BK4 fordon. Se statistik nedan vad gäller andelen fordon inom respektive 

fältområde. Det som främst begränsar varför inte en ännu större del av det allmänna vägnätet har 

BK4 standard är broarnas belastningsbegränsningar. Föreningen kommer fortsätta verka för att ännu 

fler vägar får BK-4 standard i hela Norra Skogs verksamhetsområde.  

3: För att kunna lasta fyra travar krävs att fordonskombinationen får vara minst 30 meter långa. I 

Finland är detta redan tillåtet. Under 2019 presenterade Trafikverket rapporten ”Längre lastbilar på 

det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter”. Norra Skog har varit delaktig i remissvaren via 

bland annat Handelskammaren och Svenska Trädbränsleföreningen, där vi framhåller vikten av både 

längre och tyngre fordon i hela landet för mer hållbara transporter. Vi har även påtalat att detta inte 

får dra ut på tiden eftersom Svensk skogsindustri då riskerar att förlora i konkurrenskraft. 

 

Andel BK4 fordon (bruttolastvikt 66-74 ton) av totala antalet rundvirkesbilar, juni 2020: 

Fältområde Nord: 60% BK4 fordon. 

Fältområde Öst: 30% BK4 fordon 

Fältområde Väst: 50% BK4 fordon 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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Nomineringskommitténs förslag till valberedning  
 
angående förslag till huvudvalberedning i Norra Skog vid extrastämma den 26 
augusti 2020, 
 
Föreslår vi följande personer i Norra Skogs huvudvalberedning intill ordinarie 
föreningsstämma 2021; 
 
Gunnar Liljebäck, Överkalix 
Lars-Ivar Petterson, Roknäs 
Deserée Olovsson, Lövånger 
Svarte Swartling, Umeå 
Roland Sjögren, Lycksele 
Nils-Gunnar Bylund Bjästa 
Carl Norén, Varpsjö 
Jan Bylund, Häggdånger 
Stig Wiklund, Sundsvall 
Monica Jakobsson, Östersund 
Eva Jonsson, Öhn Östersund 
Per-Olof Hedström, Helgum 
 
 
Stig Wiklund föreslås som sammankallande. 
 
 
Till ordinarie föreningsstämman 2021 ska valberedningen bantas till 9 personer. 
Respektive planeringsråd ska till dess nominera tre personer per fältområde. 
 
 
 
Norra Skogs Nomineringskommitté 
 
 
Erik Öhlén, Kovland     Robert Andersson, Storuman 
 
 
Gunnel Hennebo, Åsarna    Helen Eriksson, Umeå 
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SVENSK KOD FÖR 
STYRNING AV KOOPERATIVA 
OCH ÖMSESIDIGA FÖRETAG

svenskkooperation.se
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SVENSK KOD FÖR STYRNING AV KOOPERATIVA 
OCH ÖMSESIDIGA FÖRETAG 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den 
kooperativa företagsformen. Initiativtagare är  
LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO. 
Syftet är att sprida kunskap och att bidra till 
att modernisera bilden av kooperativt 
företagande.

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. 
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att öka kunskapen om kooperation, sprida 
idéer och visioner, driva opinionsbildning 
och företräda medlemmarna i frågor som 
rör de kooperativa företagens villkor.

Citera oss gärna men ange källan.
www.svenskkooperation.se
Stockholm 2019
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vensk Kooperation har till ändamål att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer 

och visioner, driva opinionsbildning och företräda 

medlemmarna i frågor som rör de kooperativa 

och ömsesidiga företagens villkor. Föreningen är 

partipolitiskt obunden och grundades 2017 av 

LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO.

Med en omsättning på över 400 miljarder kronor 

och 100 000 anställda är de 100 största kooperati-

va och ömsesidiga företagen en betydande del av 

arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. 

Fokus på långsiktig lönsamhet, hög kvalitet och 

socialt ansvar är mer aktuellt än någonsin. 

Kooperativa företag som drivs i linje med en sådan 

värdegrund är därför viktiga inslag i näringslivet. 

För att ytterligare främja det kooperativa och 

ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige 

har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för 

styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

 Koden är nyskapande på flera sätt och är en 

kod i framkant. Koden är också gemensam och 

branschöverskridande och ska kunna tillämpas 

av kooperativa och ömsesidiga företag med olika 

storlek, organisation och verksamhet. Koden är 

uppbyggd på principer istället för regler och med 

följ och förklara istället för följ eller förklara – och 

utgör därmed en modernare typ av kod. 

Svensk Kooperation står bakom kooperationens 

värderingar som de sammanfattas av International 

Co-operative Alliance: 

Koden ger vägledning för styrning av kooperativa 

och ömsesidiga företag baserat på dessa etiska 

och värdemässiga utgångspunkter. Syftet med 

koden är att främja medlemsdialogen och de 

demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa 

och ömsesidiga företag och att öka transparensen 

samt öppenheten i styrelsens arbete. 

Det är frivilligt att anta koden, och det beslutas av 

de kooperativa och ömsesidiga företagen på sina 

respektive stämmor. Vår förhoppning är att många 

företag kommer att se nyttan med koden och välja 

att anta den. Ambitionen är att koden successivt 

ska utvecklas genom återkoppling på rapporter 

och uppdaterade vägledningar. 

4

Kooperativa föreningar bygger på 
värderingarna självhjälp, personligt 
ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa 
och solidaritet. Medlemmarna i koope-
rativa föreningar tror på etiska värden 
som hederlighet, öppenhet, socialt 
ansvar och omsorg om andra.” 

Stockholm 2019
Styrelsen i Svensk Kooperation

Förord
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Koden bygger på principen följ och förklara. Det 

innebär att ett företag som tillämpar koden tydligt 

ska redovisa och ge en motivering till på vilket 

sätt företaget följer principerna i koden. I en årlig 

styrningsrapport ska företaget redogöra för hur 

man tillämpat koden.

Det är frivilligt för kooperativa och ömsesidiga 

företag att följa och ansluta sig till koden. Koden 

blir bindande för de företag som antar koden på 

sin stämma. 

Kooperativ och ömsesidig verksamhet kan bedrivas 

i olika juridiska former. De flesta är organiserade 

som ekonomiska föreningar. Det förekommer 

också andra organisationsformer som är särskilt 

lämpade för kooperativ verksamhet, exempelvis 

ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsfören-

ingar, kreditmarknadsföreningar, medlemsbanker, 

föreningar u.p.a, kooperativa hyresrättsföreningar 

och bostadsrättsföreningar. 

Det finns därmed många olika begrepp inom de 

olika företag som är målgrupp för koden. I koden 

används genomgående begreppen medlem och 

kooperativt företag. Begreppet medlem innefattar 

även kund för ömsesidiga företag, och begreppet 

kooperativt företag innefattar även ömsesidiga 

företag.

Svensk Kooperation är huvudman för förvaltning 

och utveckling av koden, och har för detta 

ändamål tillsatt en kommitté för utveckling och 

förvaltning av koden. Kommittén har till uppgift 

att löpande förvalta och utveckla Svensk kod för 

styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, 

på uppdrag av Svensk Kooperations styrelse.

Kommittén ska samla in och analysera både 

rapporter från företagen samt erfarenheter från 

den praktiska tillämpningen av koden. Kommittén 

har ingen dömande eller övervakande roll när det 

gäller hur enskilda företag tillämpar koden, utan 

arbetar istället med att lyfta fram och sprida goda 

exempel. Ändringar av kodens principer beslutas av 

styrelsen i Svensk Kooperation.

5

1. Om koden
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Koden vänder sig främst till stora kooperativa 

företag som har många medlemmar och en repre-

sentativ demokratisk styrning som vilar på med-

lemmarnas inflytande. Mindre företag ska också 

kunna följa delar av koden och verka i dess anda.

Kooperativa företag är företag som har till ändamål 

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom en verksamhet som medlemmarna deltar i.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

innebär att dessa företag inte har något eget 

vinstsyfte utan i stället är ett medel för att tillgo-

dose medlemmarnas intressen. Medlemmar i ett 

kooperativt företag betalar en medlemsinsats. 

Ömsesidiga företag verkar enligt samma grund-

läggande principer, men har inte medlemmar. 

I ömsesidiga företag är det kunderna som äger. 

I Sverige är det framförallt försäkringsbolag som 

är ömsesidiga, och kunden blir ägare när den 

tecknar en försäkring. 

De stora kooperativa företagen har tusentals med-

lemmar. Det är inte realistiskt att alla dessa kan 

delta i besluten i den löpande verksamheten, även 

om bestämmanderätten i dessa företag i princip

tillkommer medlemmarna. För att möjliggöra 

fungerande beslutsförsamlingar har de flesta 

kooperativa företag valt ett representativt demo-

kratiskt system med valda representanter. Dessa 

väljs i regel av medlemmarna på särskilda krets- 

eller distriktsmöten. De representerar medlem-

marna vid stämman. 

I syfte att stärka medlemmarnas demokratiska 

inflytande finns ofta ytterligare nivåer av rådgi-

vande och beslutande organ. Det kan vara ett så 

kallat förvaltningsråd eller förtroenderåd. Dessa 

råd fungerar normalt som ett rådgivande organ 

där styrelsen kan diskutera och förankra beslut 

i en vidare krets av förtroendevalda.

6

1.1 Målgruppen
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Syftet med koden är att främja medlemsdialogen 

och de demokratiska beslutsprocesserna i koo-

perativa företag och att öka transparensen samt 

öppenheten i styrelsens ledningsarbete. 

En gemensam kod ställer  stora krav på att den  

är generell och vägledande. Den ska också kunna 

tillämpas av företag med olika storlek, organisation 

och verksamhet. Koden är därför baserad på 

principer som är särskiljande och ligger i den 

kooperativa identiteten. 

De flesta företag i målgruppen följer redan ett 

antal koder varav en del är interna styrningskoder. 

Denna kod för kooperativ styrning kompletterar 

lagstiftning och andra regler genom att ange en 

norm för god föreningsstyrning med hög ambi-

tionsnivå. 

Kodens principer, särskilt princip 1 till 3, lyfter 

fram särarten, fördelarna och konkurrenskraften 

hos kooperativa företag. Företag som följer och 

rapporterar enligt koden får stöd i arbetet med 

att utveckla och kommunicera den ekonomiska, 

miljömässiga och sociala nyttan som verksam-

heten skapar både för medlemmar och andra 

intressenter i samhället. 

Koden för styrning av kooperativa företag baseras 

på åtta principer, utan regler. Till dessa principer 

finns också korta vägledande kommentarer. Kom-

mentarerna är inte regler, utan är till för att belysa 

principerna och ge uttryck för det synsätt som 

ligger till grund för den aktuella principen. Företag 

som antar koden ska följa och rapportera kring de 

åtta principerna.

1.2 Kodens syfte

1.3 Kodens struktur

31

SACERJN
Maskinskriven text
Bilaga till pkt 11



8

Vägledande kommentar

Medlemmarnas mening kan fångas upp genom att 

styrelsen engagerar medlemmarna i en dialog om 

företagets syfte, långsiktiga strategier, mål och 

värdegrund. 

Med angivande av vilka regler och principer som 

företaget följer åsyftas exempelvis Agenda 2030/FN:s 

globala hållbarhetsmål och andra koder som ligger 

utanför gällande lagstiftning.

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund 
och strategier utgår från medlemmarnas mening och att 
företaget långsiktigt levererar medlemsnytta. 

Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen 
kommunikation med medlemmar, medarbetare och 
andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets 
uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och 
principer som företaget följer. 

2. Kodens principer

2.1 Syfte och medlemsnytta
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Vägledande kommentar

Den formella strukturen är enligt lag hierarkisk. 

Stämman är överordnad styrelsen och kan ge uppdrag 

till styrelsen i förvaltningsfrågor. Likaså kan styrelsen 

ge instruktioner till vd och därmed företagsledningen. 

I praktiken utövas medlemmarnas inflytande på olika 

sätt inom ramen för företagets demokratiska 

organisation ofta genom förtroendevalda represen-

tanter. För att de förtroendevalda verkligen ska utgöra 

en resurs och kunna agera självständigt med integritet 

måste de ha relevant information om verksamheten och 

tillgång till utbildning. 

Kooperativa företag har demokratiska processer där 
medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. 
Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja 
medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet 
till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna 
utser också representanter till de högsta beslutande 
organen.

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokra-
tiska organisation och vid behov initiera förändringar.

2.2 Demokratiska processer
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Vägledande kommentar

Affärsrelationen är medlemmarnas deltagande i verk-

samheten. Ägarrelationen kommer till uttryck genom 

medlemmarnas insatskapital, rätten att på stämman 

utse styrelse och medverka i beslut om företagets syfte, 

strategier och långsiktiga utveckling. 

Framgångsrika företag levererar medlemsnytta och 

har nöjda medlemmar. Medlemsnyttan är en funktion 

av hur väl företaget främjar medlemmarnas ekonomi 

och hur relevant företagets värdegrund är för 

medlemmarna.

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlem-
marna deltar i företagets värdeskapande genom två roller, 
en affärsrelation och en ägarrelation.

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade 
så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang 
och lojalitet.

2.3 Medlemmarnas deltagande 
i företagets värdeskapande

34

SACERJN
Maskinskriven text
Bilaga till pkt 11



11

Vägledande kommentar

En väl genomförd och förberedd stämma är ett viktigt 

inslag i den demokratiska processen. För att den ska 

kunna genomföras på bästa sätt bör följande beaktas; 

1. Företaget på webbplats lämnar information om tid 

och plats för stämman samt information om när ett 

ärende från en medlem senast ska ha inkommit för att 

kunna tas in i kallelsen till stämman.

2.  Valberedningen lämnar förslag till val av stämmoord-

förande, vilket bör intas i kallelsen till stämman.

3. Vd och styrelseordförande och en beslutsför 

styrelse samt revisorerna och de personer som valts 

att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv 

är närvarande på stämman.

4. Styrelsen motiverar sina förslag samt kommenterar 

och besvarar alla inkomna motioner och lämnar förslag 

till beslut.

5. Stämman bör vara tillgänglig för medlemmarna 

genom exempelvis ändamålsenliga tekniska lösningar.  

Stämman ska förberedas och genomföras på ett sådant 
sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att 
utöva sina medlemsrättigheter.

På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag 
att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och 
lägga fram en granskningsrapport till stämman.

2.4 Stämman
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Vägledande kommentar

Företaget bör i god tid lämna information om vilka som 

sitter i valberedningen och hur medlemmarna kan 

lämna förslag till valberedningen.

Mångfald och jämställdhet är självklart för en 

valberedning att beakta i styrelsens sammansättning.  

I syfte att få in nya kategorier av förtroendevalda, som 

inte uppmärksammas av valberedningen, kan företagen 

tillämpa principen om fri nominering. 

Fri nominering innebär att medlemmarna, i en av före-

taget organiserad process, kan föreslå personer till för-

troendeuppdrag. Valberedningens roll är att kontrollera 

att de nominerade är behöriga och att de accepterar 

nomineringen. Valberedningen kan komplettera med 

ytterligare nomineringar för att skapa en bred repre-

sentation. Samtliga nominerade kandidater presenteras 

för medlemmarna och är valbara. Valberedningen anger 

vilka av de nominerade som de föreslår.

Samtliga val, till styrelse, revisor och till andra förtroende-
uppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom 
en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen 
ska också lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organi-
sationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt 
uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de 
utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.

2.5 Valberedningen
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Vägledande kommentar

Utgångspunkten är att styrelseledamöterna ägnar upp-

draget den tid, omsorg och tillägnar sig den kunskap 

som erfordras för att tillvarata företagets och medlem-

marnas intresse. 

Styrelsens ordförande förväntas initiera en årlig utvär-

dering av styrelsens arbete. Utvärdering tas självklart 

upp i styrelsen och i valberedningen som underlag för 

deras arbete.

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens 
komplexitet och omfattning. Förutom medlemmar i fören-
ingen ska styrelsen vid behov även ha externa ledamöter 
som tillför ytterligare kompetens. 

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar 
för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden 
ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och 
konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot 
ska agera självständigt och med integritet.

2.6 Styrelsen
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Vägledande kommentar

Om det förekommer rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, 

bör dessa vara tydliga, uppföljningsbara och kopplade till förutbestämda 

och mätbara kriterier som bidrar till att utveckla företaget.  

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och 
villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp). 

Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för 
vd och ledande befattningshavare fastställs. 

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra 
uppgiften. 

Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska 
beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur 
principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande 
till stämman.

2.7 Ersättning till ledande 
befattningshavare
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Vägledande kommentar

Medlemmarna i revisionsutskottet bör ha relevant 

erfarenhet och kompetens inom ekonomi och finansiell 

rapportering1. En öppen dialog bör eftersträvas med 

företagets revisorer och de som valts för granskning av 

verksamheten ur ett medlemsperspektiv. 

Revisionsutskottet och styrelsen bör träffa företagets 

revisorer och de som valts för granskning av verksam-

heten ur ett medlemsperspektiv minst en gång per år 

utan att företagsledningen är närvarande. Detta för 

att säkerställa ett fullödigt informationsutbyte mellan 

styrelsen, revisorerna och de som valts för granskning 

av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.   

1 I ett företag där revisionsutskott är ett lagkrav så ska dessutom minst en person ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för 
riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat 
till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara 
föremål för årlig utvärdering.

Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra 
uppgiften. 

Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska 
verksamheten ur ett medlemsperspektiv har tillgång till 
relevant information om verksamheten och ett reglerat 
samarbete med externa revisorer.

2.8 Revision, risk och intern kontroll
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Företag som genom beslut på stämman valt att 

ansluta sig till koden ska följa principerna och 

i en styrningsrapport förklara på vilket sätt de 

tillämpats. 

Rapporten ska vara fokuserad på hur kodens 

principer har tillämpats. Rapporten ska tas in i 

årsredovisningen eller redovisas i särskild ordning, 

och vara en kvalitativ beskrivning för varje enskild 

princip. För att underlätta förståelsen ska förkla-

ringar lämnas och referenser göras till de delar i 

företagets övriga rapportering, där principerna 

fått genomslag. Rapporteringen ska vara företags-

specifik och informativ, samt dessutom beskriva 

vilka åtgärder företaget planerar och vad som ska 

åstadkommas framöver i förhållande till koden. 

3. Rapportering
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SBO Uppdrag Medlemsnr. Namn Gatuadress Postnr Ort Medlemskap Ort för deltagande

Anundsjö Ordinarie 536628 Sven Sandström Norrflärke 158 895 93 Bredbyn Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Anundsjö Ordinarie 083712 Mats Mossö Galasjö 107 895 91 Bredbyn Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Anundsjö Ersättare 292451 Christer Sjöberg Storborgarn 141 895 93 Bredbyn Ordinarie medlem
Anundsjö Ersättare 003530 Roland Zakrisson Kubbe 125 895 93 Bredbyn Ordinarie medlem

Berg Ordinarie 702552 Bengt Andersson Norrgården 333 845 73 Oviken Ordinarie medlem Östersund
Berg Ordinarie 663646 Jan-Ola Eriksson Böle 243 845 95 Rätan Ordinarie medlem Östersund
Berg Ordinarie 650129 Torbjörn Skoog Östnår 323 845 94 Hackås Ordinarie medlem Östersund
Berg Ersättare 649694 Torsten Medalen Säter 814 845 61 Svenstavik Ordinarie medlem
Berg Ersättare 645095 Torbjörn Persson Brånan 634 845 52 Åsarna Ordinarie medlem
Berg Ersättare 699578 Torbjörn Antonsson Hovermo 251 845 72 Oviken Ordinarie medlem

Bjurholm-Fredrika-Åsele Ordinarie 249920 Carin Eriksson Karlsbäck 508 916 92 Bjurholm Ordinarie medlem Umeå
Bjurholm-Fredrika-Åsele Ordinarie 577650 Ingrid Nygren Mellantjärn 20 916 93 Bjurholm Ordinarie medlem Umeå
Bjurholm-Fredrika-Åsele Ordinarie 005843 Tommy Israelsson Agnäs 152 916 91 Bjurholm Ordinarie medlem Umeå
Bjurholm-Fredrika-Åsele Ersättare 262048 Max Lundahl Centralgatan 27 lgh 1001 919 31 Åsele Ordinarie medlem
Bjurholm-Fredrika-Åsele Ersättare 005401 Stig Gustafsson Balsjö 65 916 92 Bjurholm Ordinarie medlem
Bjurholm-Fredrika-Åsele Ersättare 012424 Kjell Åke Johansson Bastuträsk 320 916 93 Bjurholm Ordinarie medlem

Borgsjö-Haverö Ordinarie 684368 Liselott Pers Albyvägen 18 841 44 Alby Ordinarie medlem Sundsvall
Borgsjö-Haverö Ersättare 675741 Anders Gulliksson Hallsta 350 841 92 Ånge Ordinarie medlem

Bygdeå-Nysätra Ordinarie 296406 Martin Lundgren Y Ultervattnet 51 915 91 Robertsfors Ordinarie medlem Umeå
Bygdeå-Nysätra Ordinarie 136549 Kjell Lindgren Åkullsjön 107 915 92 Robertsfors Ordinarie medlem Umeå
Bygdeå-Nysätra Ersättare 303968 Ann-Kristin Löfvenius Rotbergsvägen 13 915 32 Robertsfors Ordinarie medlem
Bygdeå-Nysätra Ersättare 374970 Magnus Ivarsson Bäck 65 915 98 Bygdeå Ordinarie medlem

Gimån Ordinarie 706760 Anders Tjernström Anviksvägen 18 843 97 Pilgrimstad Ordinarie medlem Östersund
Gimån Ordinarie 744387 Camilla Dahlberg Våle 201 843 96 Gällö Ordinarie medlem Östersund
Gimån Ersättare 701386 Göran Eriksson Börjesjö 109 843 94 Gällö Ordinarie medlem
Gimån Ersättare 707899 Jan-Axel Gunnarsson Fanbyn 247 843 94 Gällö Ordinarie medlem

Gällivare-Pajala Ordinarie 560227 Hans Fängvall Parakka 4948 980 10 Vittangi Ordinarie medlem Gällivare
Gällivare-Pajala Ordinarie 093491 Katarina Hansson Box 1 982 21 Gällivare Ordinarie medlem Gällivare
Gällivare-Pajala Ersättare 246727 Lars-Olof Svanlöv Box 94 980 65 Kainulasjärvi Ordinarie medlem
Gällivare-Pajala Ersättare 589535 Lars Hansson Box 1 982 21 Gällivare Ordinarie medlem

Haparanda Ordinarie 213640 Einar Granström Kukkola 327 953 91 Haparanda Ordinarie medlem Luleå
Haparanda Ersättare 239720 Bror Frankki Karhuvaara 230 953 93 Karungi Ordinarie medlem

Härnösand Ordinarie 657085 Anette Thelberg                                 Byn 175 871 92 Härnösand Ordinarie medlem Sundsvall
Härnösand Ersättare 691844 Magnus Eriksson Torrom 126 871 91 Härnösand Ordinarie medlem

Indalen Ordinarie 046582 Erik Öhlén Gåltjärn 130 855 92 Kovland Ordinarie medlem Sundsvall
Indalen Ersättare 348317 Lennart Henriksson Åsen 120 855 99 Liden Ordinarie medlem

Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Ordinarie 304867 Anders Henriksson Segeantgatan 14 941 43 Piteå Ordinarie medlem Luleå
Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Ersättare 225002 Åke Karlsson Granbergsträsk 42 930 55 Jörn Ordinarie medlem

Kalix Ordinarie 117110 Ulf Bjur Rudagatan 56 931 53 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Kalix Ersättare 254290 Rune Isaksson Övre vägen 11 952 04 Påläng Ordinarie medlem

Kramfors Ordinarie 696668 Elenor Hamberg Östra Ödsgatan 19 lgh 1001 872 36 Kramfors Ordinarie medlem Sollefteå
Kramfors Ordinarie 698369 Erik Gradin Tulegatan 15 871 41 Härnösand Ordinarie medlem Sundsvall
Kramfors Ordinarie 384089 Lars Wiklund Jäppling 114 870 32 Ullånger Ordinarie medlem Sollefteå
Kramfors Ersättare 739502 Birger Widén Revgatan 17 872 30 Kramfors Ordinarie medlem
Kramfors Ersättare 393843 Per-Uno Norgren Salteå 101 872 98 Noraström Ordinarie medlem
Kramfors Ersättare 668389 Martin Wiklund Sätra 103 870 33 Docksta Ordinarie medlem

Krokom Ordinarie 670960 Daniel Isvén Gunhilds väg 29 832 55 Frösön Ordinarie medlem Östersund
Krokom Ordinarie 669164 Anders Nilsson Tornäs 348 835 61 Föllinge Ordinarie medlem Östersund
Krokom Ordinarie 710296 Malin Nilsson Rossbol 340 834 97 Brunflo Ordinarie medlem Östersund
Krokom Ordinarie 697931 Anders Olsson Rönningsberg 132 835 96 Trångsviken Ordinarie medlem Östersund
Krokom Ersättare 664499 Andréas Axelsson Alsen 155 835 93 Alsen Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 695920 Karin Ernehed Böle 197 835 98 Offerdal Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 707244 Carl-Göran Palmqvist Österulfsås 442 835 98 Offerdal Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 701343 Gunnar Olofsson Österulfsås 604 835 98 Offerdal Ordinarie medlem

Luleå älvdal Ordinarie 101362 Lennart Bergquist Smaragdvägen 43 961 46 Boden Ordinarie medlem Luleå
Luleå älvdal Ordinarie 616699 Magnus Wemmenhag Brogatan 2B lgh 1102 974 32 Luleå Ordinarie medlem Luleå
Luleå älvdal Ordinarie 356409 Lars Persson Yrkesgatan 55 B 974 34 Luleå Ordinarie medlem Luleå
Luleå älvdal Ordinarie 501263 Maria Persson Västra Villavägen 12 972 53 Luleå Ordinarie medlem Luleå
Luleå älvdal Ersättare 234001 Lennart Bergman Östra Brunnsgatan 45 972 51 Luleå Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 214159 Arne Eliasson Klubbvägen 341 975 92 Luleå Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 105929 Fredrik Eriksson Sävastnäs 111 961 93 Boden Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 046817 Karl-Johan Stenman Vaikijaur 616 962 99 Jokkmokk Ordinarie medlem

Lycksele Ordinarie 082163 Ingemar Jonsson Tannbäck 25 921 92 Lycksele Ordinarie medlem Lycksele
Lycksele Ordinarie 146234 Eric Högman Tannfors 114 921 92 Lycksele Ordinarie medlem Lycksele
Lycksele Ersättare 206873 Stellan Renman Norrvägen 128 920 42 Vindelgransele Ordinarie medlem
Lycksele Ersättare 137863 Rolf Nilsson Älgträsk 31 921 93 Lycksele Ordinarie medlem
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Lövånger Ordinarie 236551 Johan Frisk Selet 216 930 10 Lövånger Ordinarie medlem Skellefteå
Lövånger Ordinarie 020427 Kurt Pettersson Noret 41 930 10 Lövånger Ordinarie medlem Skellefteå
Lövånger Ersättare 159484 Rolf Löfroth Broträsk 52 932 94 Lövånger Ordinarie medlem
Lövånger Ersättare 503630 Anders Hedlund Stranda gård 121 931 93 Skellefteå Ordinarie medlem

Medelpad Östra Ordinarie 649368 Åsa Eriksson Jällvik 316 861 93 Ljustorp Ordinarie medlem Sundsvall
Medelpad Östra Ersättare 696412 Björn Wiklander Svaleri 310 861 95 Söråker Ordinarie medlem

Nordmaling Ordinarie 033073 Jeanette Åberg Vibo 11 914 95 Gräsmyr Ordinarie medlem Umeå
Nordmaling Ordinarie 196169 Monica Lundström Hummelholm 484 914 90 Nordmaling Ordinarie medlem Umeå
Nordmaling Ordinarie 575801 Ove Pernestam Sunnansjö 73 914 91 Nordmaling Ordinarie medlem Umeå
Nordmaling Ersättare 051063 Christer Bäckman Fällan 19 914 95 Gräsmyr Ordinarie medlem
Nordmaling Ersättare 571008 Emma Johansson Öre 17 914 96 Håknäs Ordinarie medlem
Nordmaling Ersättare 128589 Bo Sundqvist Öre 224 914 96 Håknäs Ordinarie medlem

Norsjö-Malå Ordinarie 185841 Anund Hedlund Rislidenvägen 49 935 91 Norsjö Ordinarie medlem Lycksele
Norsjö-Malå Ordinarie 589861 Marjet Gustavsson Rentjärnvägen 3 939 91 Rentjärn Ordinarie medlem Lycksele
Norsjö-Malå Ersättare 331988 Tobias Renström Svedjan 14 939 95 Malå Ordinarie medlem
Norsjö-Malå Ersättare 205230 Staffan Larsson Bjursele 85 935 91 Norsjö Ordinarie medlem

Piteå-Älvsbyn Ordinarie 009911 Bo Andersson Persöbyvägen 194 946 91 Roknäs Ordinarie medlem Luleå
Piteå-Älvsbyn Ordinarie 105171 Berit Hardselius Nybyn 23 942 92 Älvsbyn Ordinarie medlem Luleå
Piteå-Älvsbyn Ordinarie 326356 Anders Öquist Gamla Sjulnäsvägen 9 946 31 Roknäs Ordinarie medlem Luleå
Piteå-Älvsbyn Ersättare 236969 Krister Grahn Nedre Tväråselet 21 942 92 Älvsbyn Ordinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ersättare 310964 Tomas Karlsson Avaträsk 4 941 91 Vistträsk Ordinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ersättare 013218 Per Stenvall Långnäsvägen 45 946 91 Roknäs Ordinarie medlem

Ragunda Ordinarie 713619 Rolf Nilsson Hoo 123 844 92 HammarstrandOrdinarie medlem Sollefteå
Ragunda Ordinarie 714895 Krister Backlund Höglunda 337 844 96 Stugun Ordinarie medlem Östersund
Ragunda Ordinarie 705519 Ulla Thalén Lien 125 844 91 HammarstrandOrdinarie medlem Sollefteå
Ragunda Ersättare 698334 Ulrika Karlsson Thalén Tegelbruksvägen 6 844 32 HammarstrandOrdinarie medlem
Ragunda Ersättare Vakant
Ragunda Ersättare Vakant

Råneå Ordinarie 238457 Tor Johansson Långrtjärn 618 955 96 Vitå Ordinarie medlem Luleå
Råneå Ersättare 133388 Göran Lövgren Råne Fällträsk 409 955 95 Niemisel Ordinarie medlem

Skellefteå norra Ordinarie 257591 Anneli Sandberg Jakobsson Mellangatan 32 9630 47 Byske Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå norra Ordinarie 247189 Lars Olof Lundmark Lundgärdsvägen 29 931 42 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå norra Ordinarie 290815 Rikard Stenberg Bjurström 5 936 91 Boliden Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå norra Ordinarie 051764 Roger Lindquist Regnstigen 11 931 51 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå norra Ersättare 508381 Zakarias Grönlund Södra Ersmark 501 934 41 Ersmark Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare 352306 Marita Norlund Amiralsvägen 30 932 35 Ursviken Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare 034304 Nils-Erik Hedblad Norra Sillskatan 843 932 37 Ursviken Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare Vakant

Skellefteå södra - Burträsk Ordinarie 341002 Kerstin Stenberg Djupliden 10 931 96 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå södra - Burträsk Ordinarie 553271 Viviann Möller Repslagargränd 3 lgh 1302 931 32 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå södra - Burträsk Ordinarie 054844 Lars Burlin Kronogatan 22 931 48 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå södra - Burträsk Ordinarie 164771 Christer Hedlund Gummark 101 931 95 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Skellefteå södra - Burträsk Ersättare 378763 Gun-Marie Lundgren Högliden 56 937 96 Bygdsiljum Ordinarie medlem
Skellefteå södra - Burträsk Ersättare 562866 Kjell Marklund Alhemsgatan 7D 931 38 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå södra - Burträsk Ersättare 067474 Anna Varg Älvsbackagatan 6B 931 35 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå södra - Burträsk Ersättare 372714 Randi Gren Långviken 61 931 92 Skellefteå Ordinarie medlem

Sollefteå Ordinarie 562882 Per-Olof Hedström Husnäs 138 882 93 Helgum Ordinarie medlem Sollefteå
Sollefteå Ordinarie 737933 Anders Näslund Skolvägen 4 880 41 Edsele Ordinarie medlem Sollefteå
Sollefteå Ordinarie 563056 Sara Britta Edlund Tängsta 115 880 31 Resele Ordinarie medlem Sollefteå
Sollefteå Ordinarie 740411 Olov Vestén Södra Åbacken 124 882 91 Långsele Ordinarie medlem Sollefteå
Sollefteå Ersättare 366056 John-Erik Nordin Krångvägen 41 880 40 Ramsele Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 743232 Mats Mikaelsson Offersjön 204 881 95 Undrom Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 678988 Gudrun Eriksson Tarasjöås 105 880 37 Junsele Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 740721 Åke Lindström Vignäs 126 880 31 Resele Ordinarie medlem

Sorsele Ordinarie 201782 Mikael Nilsson Tväråträsk 169 924 92 Blattnicksele Ordinarie medlem Lycksele
Sorsele Ersättare 087785 Lennart Sjöberg Nedre Saxnäs 139 924 92 Blattnicksele Ordinarie medlem

Storuman Ordinarie 124702 Robert Andersson Skolvägen 2 920 51 Gunnarn Ordinarie medlem Lycksele
Storuman Ersättare 074691 Svante Larsson Umnäs 216 92397 Slussfors Ordinarie medlem

Strömsund Ordinarie 675989 Maria Grill Lövberga 415 833 95 Strömsund Ordinarie medlem Dorotea
Strömsund Ordinarie 668982 Magnus Olsson Jormvattnet 730 833 98 Gäddede Ordinarie medlem Dorotea
Strömsund Ordinarie 693103 Fredrik Källström Ede 280 833 48 Hammerdal Ordinarie medlem Östersund
Strömsund Ordinarie 740004 Mats Näslund Tjärnnäset 345 880 50 Backe Ordinarie medlem Dorotea
Strömsund Ersättare 716006 Örjan Österud Sikås Norra Byvägen 180 833 49 Hammerdal Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 735396 Gunnar Nord Södra Öhn 250 833 94 Strömsund Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 696641 Igor Börrefors Häggnäset 130 833 98 Gäddede Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 675245 Clas Grill Lövberga 415 833 95 Strömsund Ordinarie medlem

Sundsvall Ordinarie 697923 Anders Westlund Hov 114 lgh 1101 855 91 Sundsvall Ordinarie medlem Sundsvall
Sundsvall Ordinarie 669024 Lars Leman Allsta 423 853 58 Sundsvall Ordinarie medlem Sundsvall
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Sundsvall Ersättare 318787 Anders Hultin Västbovägen 33 862 32 Kvissleby Ordinarie medlem
Sundsvall Ersättare 284556 Grels Persson Östansjö 168 864 92 Matfors Ordinarie medlem

Södra Lappland Ordinarie 632384 Patrik Edblom Box 100 917 22 Dorotea Ordinarie medlem Dorotea
Södra Lappland Ordinarie 675148 Runo Figaro Hissjö 230B 905 91 Umeå Ordinarie medlem Umeå
Södra Lappland Ordinarie 693383 Lena Håkansson Lif Siksjöhöjden 151 912 99 Vilhelmina Ordinarie medlem Dorotea
Södra Lappland Ordinarie 672416 Torsten Lundborg Borgsjö 366 919 92 Åsele Ordinarie medlem Dorotea
Södra Lappland Ersättare 589845 Stefan Andersson Hantverksgatan 2 917 31 Dorotea Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 695041 Ida Oderstål Siksjönäs 22 912 92 Vilhelmina Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 394300 Eva Bergqvist Risträsk 163 921 99 Lycksele Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 203726 Sören Bäckström Dalgatan 11 919 32 Åsele Ordinarie medlem

Torp-Stöde Ordinarie 651516 Per Magnus Sjödell Rombäck 621 840 13 Torpshammar Ordinarie medlem Sundsvall
Torp-Stöde Ersättare 721158 Anders Andersson Norra Nordanede 531 840 13 Torpshammar Ordinarie medlem

Umeå norra-Sävar Ordinarie 162418 Staffan Andersson Sommarvägen 12 906 37 Umeå Ordinarie medlem Umeå
Umeå norra-Sävar Ordinarie 509752 Petter Åkebo Gubböle 155 905 93 Umeå Ordinarie medlem Umeå
Umeå norra-Sävar Ordinarie 593621 Ulrika Israelsson Tavelsjövägen 19 922 66 Tavelsjö Ordinarie medlem Umeå
Umeå norra-Sävar Ersättare 015067 Helén Eriksson Krokbäck 18 918 91 Sävar Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ersättare 610062 Ulla Gustafsson Tomterna 15 918 31 Sävar Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ersättare 009091 Lena Jonsson Brännlandsvägen 10 905 92 Umeå Seniormedlem

Vilhelmina Ordinarie 517070 Rune Hällqvist Björkvägen 20 lgh 1001 112 32 Vilhelmina Ordinarie medlem Dorotea
Vilhelmina Ersättare 501123 Anna Enebjörk Savannäs 15 912 91 Vilhelmina Ordinarie medlem

Vindeln Ordinarie 136603 Pär Holmström Öbackavägen 12 C 903 33 Umeå Ordinarie medlem Umeå
Vindeln Ordinarie 080659 Jan Olof Lindberg Överrödå 104 922 92 Vindeln Ordinarie medlem Umeå
Vindeln Ordinarie 149349 Staffan Sandström Manjaur 205 922 75 Åmsele Ordinarie medlem Lycksele
Vindeln Ersättare 096601 Kenneth Nilsson Snickargränd 3 922 31 Vindeln Seniormedlem
Vindeln Ersättare 123501 Jan Holmlund Heden 36 922 94 Tvärålund Ordinarie medlem
Vindeln Ersättare 190438 Roland Johansson Byavägen 34 922 31 Vindeln Seniormedlem

Vännäs-Umeå södra Ordinarie 179418 Anders Nilsson Selet 7 911 92 Vännäs Ordinarie medlem Umeå
Vännäs-Umeå södra Ordinarie 314099 Maria Persson Sörmjöle 267 905 83 Umeå Ordinarie medlem Umeå
Vännäs-Umeå södra Ordinarie 353213 Jesper Ullström Sörmjöle 276 905 83 Umeå Ordinarie medlem Umeå
Vännäs-Umeå södra Ordinarie 367605 Sara Wikman Björnlandsbäck 12 A 911 94 Vännäs Ordinarie medlem Umeå
Vännäs-Umeå södra Ersättare 292192 Leif Eriksson Högås 9 911 94 Vännäs Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 228419 Göran Edholm Önskanäs 2 911 91 Vännäs Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 064068 Åke Sandström Pengsjö 71 911 94 Vännäs Seniormedlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 054615 Sven Erik Forsgren Sörmjöle 266 905 83 Umeå Ordinarie medlem

Ångermanälven Ordinarie 374679 Hans  Åkermark Ållsta 228 873 92 Bollstabruk Ordinarie medlem Sollefteå
Ångermanälven Ordinarie 356697 Lars Sahlén Tjällsgård 343 881 93 Sollefteå Ordinarie medlem Sollefteå
Ångermanälven Ersättare 617229 Victoria Strindlund Ängsvägen 31 B 881 32 Sollefteå Ordinarie medlem
Ångermanälven Ersättare 559466 Stefan Hansson Vägertsa 120 894 93 Överhörnäs Ordinarie medlem

Åre Ordinarie 707546 Lars-Gunnar Nilsson Stamgärde 240 837 96 Undersåker Ordinarie medlem Östersund
Åre Ordinarie 730300 Pål-Örjan Wågegård Krondikesvägen 50 B lgh 1202831 47 Östersund Ordinarie medlem Östersund
Åre Ersättare 700207 Torgny Vidholm Hölåsen 222 845 91 Hallen Ordinarie medlem
Åre Ersättare 689297 Petter Bixo Byevägen 31 A 837 41 Mörsil Ordinarie medlem

Örnsköldsvik Norra Ordinarie 560545 Lena Lindgren Torsbacken 186 890 50 Björna Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Örnsköldsvik Norra Ordinarie 052345 Henrik Hägglund Svedje 115 896 93 Gideå Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Örnsköldsvik Norra Ordinarie 553093 Ulrika Wallin Bodum 130 891 78 Bonässund Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Örnsköldsvik Norra Ordinarie 503428 Jan Sjöberg Rullnäs 109 896 93 Gideå Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Örnsköldsvik Norra Ersättare 290394 Gustaf Källström Hundsjö 121 896 93 Gideå Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ersättare 575453 Lillian Sundström Dombäcksmark 160 896 91 Husum Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ersättare 614017 Johan Hörnqvist Högbyn 209 891 95 Arnäsvall Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ersättare 045098 Jenny Lundkvist Västerlandsjö 283 891 95 Arnäsvall Ordinarie medlem

Örnsköldsvik Södra Ordinarie 248355 John Hallin Östertjäl 516 893 96 Sidensjö Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Örnsköldsvik Södra Ordinarie 320048 Mats Andersson Hanabäck 209 891 92 Örnsköldsvik Ordinarie medlem Örnsköldsvik
Örnsköldsvik södra Ersättare 017175 Ulf Örestig Östansjö 132 895 95 Mellansel Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Södra Ersättare 396567 Mari Sjödin Happstavägen 33B 894 91 Själevad Ordinarie medlem

Östersund Ordinarie 744905 Lasse Rådman Kallsta 155 836 92 Lit Ordinarie medlem Östersund
Östersund Ordinarie 664197 Mona Thorsson Torvalla By 250 831 92 Östersund Ordinarie medlem Östersund
Östersund Ordinarie 666475 Stefan Magnusson Hara 401 832 94 Orrviken Ordinarie medlem Östersund
Östersund Ersättare 744867 Mats Hallquist Näs-Ålsta 325 845 93 Fåker Ordinarie medlem
Östersund Ersättare 720690 John Björklund Loke 110 834 99 Tandsbyn Ordinarie medlem
Östersund Ersättare 663441 Monica Jacobsson Brynje 110 831 91 Östersund Ordinarie medlem

Överkalix Ordinarie 170496 Anita Backvid Regnstigen 17 931 51 Skellefteå Ordinarie medlem Skellefteå
Överkalix Ersättare 234036 Gunnar Liljebäck Östra Stråkan 5 956 92 Överkalix Ordinarie medlem

Övertorneå Ordinarie 353299 Bengt Toolanen Öströmsvägen 11 975 95 Luleå Ordinarie medlem Luleå
Övertorneå Ersättare 263885 Ove Bucht Riksdalervägen 5 974 51 Luleå Ordinarie medlem
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ASDRESSER TILL RESPEKTIVE LOKAL/HUBB  
Valda fullmäktige ges möjlighet att delta på tio utsedda orter spridda runt om i 
föreningens verksamhetsområde. Du hittar din föreslagna ort för deltagande vid 
ditt namn i fullmäktigelistan sid. 41-43. På denna sida ser du adresser till 
respektive lokal (som vi kallar ”hubb”). 
 

Hubb Gällivare 
Quality Hotel Lappland 
Lasarettsgatan 1  
982 31 Gällivare 

Hubb Luleå 
Kulturens Hus 
Skeppsbrogatan 17 
972 31 Luleå 

  
Hubb Lycksele 
Norra Skogs kontor 
Järnvägsgatan 30 A 
921 31 Lycksele 

Hubb Skellefteå 
Scandic Skellefteå 
Kanalgatan 75 
931 78 Skellefteå 

  
Hubb Umeå 
Kulturhuset Väven 
Storgatan 46a 
903 26 Umeå 

Hubb Örnsköldsvik 
Norra Skogs kontor 
Sjögatan 6 
891 60 Örnsköldsvik 

  
Hubb Dorotea 
Medborgarhuset 
Byvägen 5 
917 32 Dorotea 

Hubb Sollefteå 
Hotell Hallstaberget 
Hallstavägen 
881 35 Sollefteå 

  
Hubb Östersund 
Scandic Syd 
Krondikesvägen 97 
831 46 Östersund 

Hubb Sundsvall 
Norra Skogs kontor 
Skönsbergsvägen 63 
856 31 Sundsvall 
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ARBETSORDNING  
A) Ordet begärs genom teknikverktyget eSessions. 

B) På grund av livesändning sker inlägg framför kamera i ”hubben” och via den 
mikrofon som finns i rummet. Man presenterar sig med namn och vilket Sbo-råd 
man tillhör. 

C) Använd ett vårdat språk. 

D) Förslagsrätt till stämmobeslut enligt stadgarna. 

Det vill säga förslagsrätt har valda fullmäktige, styrelsen eller av styrelsen utsedd 
person samt valberedningens ordförande. 

E) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer styrelsen, eller av denna 
utsedd person. 

F) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt 
ändringsförslag. 
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