Styrelsen för Skogsägarna NORRA SKOG ekonomisk förening, org.nr 794000–2665,
får härmed kalla dig som utsedd fullmäktige till

Ordinarie föreningsstämma 2022 i Umeå
Stämman genomförs fysiskt, och kommer att livesänds via www.norraskog.se
Tid:

20 maj 2022 kl. 11.00 (registrering utanför stämmolokalen från kl. 10.00).

Plats: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75, Umeå.
Deltagande vid stämman
Meddela eventuellt förhinder till medlem@norraskog.se snarast ifall du inte har möjlighet
att närvara. Medlemsavdelningen kallar ersättare. Medtag handlingarna till
föreningsstämman. Anmälan av övriga ärenden görs till föreningens medlemsavdelning
medlem@norraskog.se senast den 6 maj.
Stämman ajourneras kl. 12.00 för utdelande av föreningens utmärkelser och därpå lunch.
Övernattning 19–20 maj erbjuds i Piteå och Sollefteå för stämmodeltagare med lång resväg.
Anmäl om du önskar övernattning eller specialkost via formuläret på
www.norraskog.se/stamma-2022 senast den 6 maj
Tillhandahållande av handlingar
Stämmohandlingar samt årsberättelse för 2021 finns även tillgängliga på www.norraskog.se
under menyerna medlem/påverka föreningen/föreningsstämman.
Styrelsen för Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening. Umeå den 2 maj 2022.

Torgny Hardselius, styrelseordförande
Bilagor
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Föredragningslista
Arbetsordning
Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
Valberedningens protokoll
Styrelsens förslag till reviderade stadgar
Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Planeringsrådens protokoll om förslag till val av huvudvalberedning
Motioner
Förteckning över fullmäktige
Anteckningar

Föredragningslista ordinarie föreningsstämma 20 maj 2022
1. Stämmans öppnande,

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius öppnar stämman.

2. Godkännande om livesändning av stämman,

Styrelsen föreslår föreningsstämman godkänna livesändning av stämman.

3. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman,

Valberedningens förslag: Ordförande Anders Källström, vice ordförande Gunilla Kjellsson.

4. Anmälan om föreningsstyrelsens val av protokollförare,

Styrelsen har utsett Jonas Eriksson, medlemschef, till protokollförare för stämman.

5. Fastställande av röstlängd,

Avstämning av närvarande fullmäktigeledamöter som valts vid skogsbruksområdenas årsmöten.

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
Valberedningens förslag till justerare delges vid stämman.

7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
Kallelse till föreningsstämman ska enligt stadgarna ske tidigast sex veckor före stämman och senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma genom skriftligt meddelande.
Ett första meddelande till fullmäktige skickades ut med e-post den 28 april. Kallelsen, inklusive
stämmohandlingar, skickades ut med post till fullmäktige den 2 maj.

8. Val av rösträknare

Valberedningens förslag till rösträknare delges vid stämman.

9. Fastställande av
a) dagordning
b) arbetsordning – se bilaga Arbetsordning, sid. 5.
10. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
Se utsänd årsberättelse.

11. Revisorernas berättelse,

Revisionsberättelsen finns att läsa i årsberättelsen, sid. 50–51.

12. Förtroendevalda revisorernas granskning ur ett medlemsperspektiv,
Se förtroendevalda revisorernas granskningsrapport i årsberättelsen, sid. 49.

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
Resultat- och balansräkningar kan läsas i årsberättelsen, sid. 31–33.
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14. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning,
Se styrelsens förslag till vinstdisposition i årsberättelsen, sid. 29.

15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
16. Redovisning och beslut om styrelsens förslag till reviderade stadgar,
Se styrelsens förslag på sid. 10–23.

17. Bestämmande av ersättning till dem som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag
inom föreningen,
Se valberedningens protokoll, sid. 7–9.

18. Beslut om principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen,
Se styrelsens förslag till principer på sid. 24.

19. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
Se valberedningens protokoll, sid. 7–9.

20. Fastställelse av antal samt val av revisorer,
Se valberedningens protokoll, sid. 7–9.

21. Val av valberedning samt sammankallande,

Se planeringsrådens protokoll, Öst, Väst och Nord, sid. 25–27.

22. Val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka föreningen är
ansluten,
Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser ombud till olika stämmor

23. Motioner som hänskjutits till stämman av styrelsen, möte med skogsbruksområde
eller medlemmar,
Se motioner och styrelsens svar på sidorna 28–87.

24. Övriga ärenden,
25. Stämmans avslutning,
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Arbetsordning under stämman
a) Ordet begärs genom handuppräckning. Den som begär ordet har maximalt
tre minuters taltid. Replik får begäras med maximalt en minuts taltid.
b) Du presenterar dig med namn och sbo-tillhörighet.
c) Använd ett vårdat språk.
d) Förslagsrätt har valda fullmäktige, styrelsen eller av styrelsen utsedd person,
verkställande direktören, valberedningen och revisorer.
e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer styrelsen, eller en av
styrelsen utsedd person.
f) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
g) Beslut tas med acklamation: Om du bifaller ordförandens förslag till beslut
ropar du ”Ja!” (du är tyst om du inte bifaller), varpå ordföranden tillkännager
vad mötet har beslutat och "klubbar" beslutet – om ingen innan dess begär
votering.
h) Samtliga tilläggsyrkanden ska lämnas in skriftligen till presidiet.
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Valberedningens protokoll till föreningsstämman, Norra Skog.
I valberedning ingår följande personer:
Stig Wiklund ordf., Roland Sjögren v.ordf., Lars-Ivar Pettersson, Deserée Olofsson, Svarte
Swartling, Gunnar Liljebäck. Eva Jonsson, Lotten Rapp, Carl Norén.
Valberedningens förslag inför ordinarie föreningsstämma i Norra Skog i Umeå 20/5
2022.
1. Att leda stämmoförhandlingarna 2022.
Ordförande
Anders Källström
Vice ordförande Gunilla Kjellsson
Två stycken protokolljusterare / rösträknare för årsstämma.
2. Ersättningar till olika förtroendeuppdrag.
2.1 Styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
Traktamentesersättningar.
Inga endagstraktamenten utgår. Till styrelseledamöter, revisorer och valberedning
utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglemente och
reseersättning enligt föreningens normer.
Till ombud vid föreningsstämma utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt
föreningens resereglemente.
Dagarvoden.
Utgår för såväl sammanträdes-, och förrättnings-dagar som resdagar.
Vid korta möten, som tar mindre än 2 timmar i anspråk, utgår kvarts dagarvode med
0.01 inkbasb. (710 kr).
Halvt dagarvode med 0.02 inkbasb.(1420 kr) utgår då 5 timmar eller mindre tas i
anspråk samt vid förrättning som påbörjas efter kl. 18.00 inkl. restid.
Helt dagarvode utgår med 0.04 inkbasb.(2840 kr) då mer än 5 timmar tas i anspråk.
Långdagsarvode utgår med 0.06 inkbasb. (4260 kr) då mer än 12 timmar tas i anspråk.
00.00-06.00 utgår inget arvode för restid.
2.2 SBO ersättning.
SBO arvode utgår med 0.008 inkbasb. (568 kr) vid protokollfört sammanträde för
ordinarie ledamot i SBO eller valberedning.
Dubbel ersättning 0.016 inkbasb. (1136 kr) utgår då mer än 5 timmar inkl. restid tas i
anspråk.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
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2.3 Fasta arvoden.
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordf.
Ledamot

Inkbasbelopp
4
2
1.5

kr.
284 000
142 000
106 500

Revisor

0.3

21 300

SBO
Ordförande
Valber. Sammankallande

0.15
0.025

10 650
1 775

Valberedning
Ordförande
Vice Ordf.
Ledamot

0.5
0.3
0.15

35 500
21 300
10 650

Stämmoombud.
Ersätts med heldagsarvode 0.04 inkbasb. (2840 kr)
Reseersättning. Utgår enligt förenings normer.
3. Antal ledamöter i Norra Skogs styrelse.
Valberedningen föreslår att styrelsen för nästa mandatperiod består av nio ledamöter.
4. Förslag ledamöter till Norra Skogs styrelse.
Val av ledamöter för två år, till och med ordinarie stämma 2024:
Oskar Sjölund (omval)
Charlotta Kristow (omval)
Anders Johnsson (omval)
Jennie Hellman (nyval)
Kvarstående ledamöter, valda för två år, till och med ordinarie stämma 2023:
Stig Högberg
Karin Sandberg
Hilda Runsten
Lars-Erik Aaro
Bengt Berglund
Styrelsens ordförande, vald för ett år, till och med ordinarie stämma 2023:
Stig Högberg (nyval)

5. Antal revisorer
Valberedningen föreslår två förtroendevalda revisorer.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

8

Document ID:
E541FAB39DCB420EB0FD1EBEBFD71937

6. Förslag revisorer
Förtroendevalda revisorer:
Val av revisor för två år, till och med ordinarie stämma 2024:
Kenneth Samuelsson (omval)
Kvarstående revisor, vald för två år, till och med ordinarie stämma 2023:
Anita Viklander
Auktoriserad revisor:
Nyval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.
Till huvudansvarig revisor föreslås Anders Rintzén.
7. Förslag på ombud till olika stämmor för 2022/2023.
Utses av Norra Skogs styrelse.

Stig Wiklund
Ordförande

Roland Sjögren
Vice Ordförande

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
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Förord till styrelsens förslag till reviderade stadgar
Bakgrund
I samband med förtroenderådet i Lycksele 30 september – 1 oktober 2021 diskuterades hur
stadgarna kan revideras för att skapa ännu större medlemsnytta med anledning av styrelsens nya
vinstdelningspolicy. Det uppdrogs till medlemsrådet att aktivera Stadgegruppen med syfte att ta fram
förslag på stadgeändringar för beslut på föreningsstämman 20 maj 2022. Stadgegruppen har
inledningsvis genomfört en analys av medlemsinsatserna i föreningen. Gruppen haft sex möten,
varav två tillfällen har varit fysiska möten.
Avgränsning
Stadgeändringarna ska fokusera på hur föreningen kan hantera insatsavdrag och överinsatser, samt
föreslå ändringar i linje med motionen från Kramfors skogsbruksområde, om att personliga ersättare
till fullmäktige ska ske i turordning, som antogs vid ordinarie föreningsstämma i maj 2021 .
Stadgegruppen kan även föreslå andra ändringar i stadgarna som är angelägna.
Avstämning
Stadgefrågorna har diskuterats vid förtroenderådet i Lycksele 2021-09-30 och vid förtroenderådet
2022-02-03. Huvudsakliga förslag till förändringar presenterades även i samband med årsmötena.
Styrelsen beslutade 2022-04-13 att lägga fram förslaget till reviderade stadgar till föreningsstämman.

Styrelsens förslag till reviderade stadgar kopplat till medlemsinsatser

§ 5.1 punkt 1. – Redaktionell förändring för att tydliggöra att insatsavdraget baseras på
bruttovirkesvärdet.

Bruttovirkesvärde definieras som: ”Redovisat virkesvärde baserat på avtalad virkesprislista inkl.
transportavdrag, avtalade premier och tillägg”. Avverkningskostnaden påverkar således inte
bruttovirkesvärdet.
-

att det ska vara valbart för medlemmen att själv kunna välja insatsavdrag om två- eller fyra
procent av bruttovirkesvärdet i samband med virkesredovisningen.

Default kommer insatsavdraget fortsatt vara två procent, men medlemmen kan själv göra ett aktivt
val att välja ett högre insatsavdrag om fyra procent genom att ange detta på Mina Sidor.
§ 5.1 punkt 4. – Som en följd av att medlem kan välja fyra procent insatsavdrag föreslås att gränsen
för maximalt insatsavdrag höjs från 10 procent-, till 20 procent av ordinarie medlems insatsskyldighet
under ett räkenskapsår för att ändringen ska få en praktisk betydelse.

Styrelsens övriga förslag till reviderade stadgar

§ 18. - Sbo-rådens redogörelse över verksamhetsåret föreslås komma före styrelsens redogörelse av
årsredovisningen i dagordningen för årsmöte med skogsbruksområdet. § 18 punkt 6 och 7.
-

Att val av ersättare till fullmäktige sker i turordning istället för att vara personliga. § 18 punkt 13.

§ 20. - Som en följd av ovanstående stryks ordet ”personliga” i § 20 Fullmäktige.
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Fortsatt process och ägardialog om framtida stadgeändringar

Stadgegruppen har föreslagit att det förs en fortsatt process i förtroenderådet och i den aviserade
ägardialogen med medlemmar om fortsatta behov av stadgeändringar. Nedan beskrivs några
frågeställningar som kan vara aktuella för en fortsatt ägardialog.
Identifiering av utvecklingsfrågor att föra ägardialog om
Hur kan insatsgrundande återbäring på köpta tjänster stärka medlemsnyttan. Hur ska det gå till?
Vilka tjänster? Valmöjligheter?
Hur ska den framtida grunden för insatsskyldighet utformas? Som idag baserat på gällande taxerade
skogsbruksvärde eller areal skogsmark? Fördelar nackdelar med respektive modell?
Ska det vara tillåtet med överinsatser i föreningen? Eller ska man göra som lantmännen att
automatiskt återbetala uppkomna medlemsinsatser? Vilket tak för insatsskyldighet är lämplig?
Ska det vara valbart att kunna välja maximalt avdrag under ett räkenskapsår? Vilka nivåer är lämpligt
i sådant fall?

Andra frågor som fångats upp från förtroenderådet som kan vara lämpligt att föra dialog om
Ska familjemedlemmar kunna ta del av någon form av vinstdelning?
Finns det behov att utveckla medlemskap för entreprenörer och/eller anställda?
Vem är valbar till förtroendeuppdrag?
Bör det finnas en maxtid för ordföranden?
Hur många personer ska finnas i sbo-rådet?
Vilka riktlinjer har huvudvalberedningen? Arbetssätt?
Hur jobbar lokala valberedningen?
Hur får vi personer att vilja engagera sig som förtroendevald?

Stadgegruppens rekommendation
Stadgarna bör inte tyngas ned med delar som kan hanteras i riktlinjer, t.ex. i Sbo-handledningen.
Stadgegruppen föreslår att dessa frågor förankras och diskuteras i samband med Förtroenderåd.
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Förslag nya stadgar

FÖRETAGSNAMN, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE
1 § Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk
förening.
2 § Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i sin verksamhet eller genom annan:
1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från
huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed
bedriva finansförvaltning,
2) verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas
skogsprodukter till marknadsmässiga priser,
3) verka för en aktiv skogsskötsel för en värdefull skogsproduktion och
erbjuda tjänster till skogsägare, och
4) stödja och utveckla privat enskilt skogsbruk samt bevaka och driva
medlemmarnas näringspolitiska intressen.
3 § Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.
Föreningens verksamhetsområde beslutas av styrelsen.
MEDLEMSKAP, INSATSSKYLDIGHET M.M.
4 § Medlemskap
4.1 Ordinarie medlemmar
Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som äger
skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde och som kan
förväntas främja föreningens ändamål och följa dess stadgar och beslut.

FÖRETAGSNAMN, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE
1 § Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk
förening.
2 § Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i sin verksamhet eller genom annan:
1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från
huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed
bedriva finansförvaltning,
2) verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning av medlemmarnas
skogsprodukter till marknadsmässiga priser,
3) verka för en aktiv skogsskötsel för en värdefull skogsproduktion och
erbjuda tjänster till skogsägare, och
4) stödja och utveckla privat enskilt skogsbruk samt bevaka och driva
medlemmarnas näringspolitiska intressen.
3 § Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde
Styrelsen har sitt säte i Umeå.
Föreningens verksamhetsområde beslutas av styrelsen.
MEDLEMSKAP, INSATSSKYLDIGHET M.M.
4 § Medlemskap
4.1 Ordinarie medlemmar
Till ordinarie medlem antas fysisk eller juridisk person, som äger
skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde och som kan
förväntas främja föreningens ändamål och följa dess stadgar och beslut.

STADGAR FÖR SKOGSÄGARNA NORRA SKOG, EKONOMISK STADGAR FÖR SKOGSÄGARNA NORRA SKOG, EKONOMISK
FÖRENING
FÖRENING

Skogsägarna Norra Skog (registrerade stadgar)

JÄMFÖRANDE STADGAR
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4.2 Investerande medlemmar
Till senior medlem (investerande medlem kategori 1) antas fysisk person
som har varit ordinarie medlem i föreningen och som inte längre äger
skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde. Ansökan om
medlemskap som senior medlem ska göras i samband med uppsägning av
ordinarie medlemskap och ska beviljas om sökanden kan förväntas följa
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
Till familjemedlem (investerande medlem kategori 2) antas fysisk person
som är nära anhörig till ordinarie medlem (maka/make, registrerad
partner, sambo, samt barn och barnbarn till dessa). Ansökan om
medlemskap som familjemedlem ska beviljas om sökanden kan förväntas
följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
4.3 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska vara personligen signerad och prövas av
styrelsen eller den som styrelsen utsett.
5 § Insatsskyldighet
5.1 Ordinarie medlemmar
Ordinarie medlems insatsskyldighet är 10 procent av det för medlemmen
vid varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärdet.
Ordinarie medlem är skyldig att delta i föreningen med minst 2 000 kronor.
Ordinarie medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än 80 000
kronor.
Vid flerägda fastigheter eller delad lagfart delas insatsskyldigheten på
delägarna i förhållande till ägarandel.
Ordinarie medlem betalar insats genom:
1) avdrag från avräkningslikvid, dock med högst 2 procent,
2) överföring av hela eller delar av efterlikvid för försåld skog och
levererade skogsprodukter,
3) överföring av hela eller delar av insatsränta på medlemsinsatser,
4) kontant inbetalning av 2 000 kronor inom tre år efter tillträdet om
styrelsen så beslutar.

4.2 Investerande medlemmar
Till senior medlem (investerande medlem kategori 1) antas fysisk person
som har varit ordinarie medlem i föreningen och som inte längre äger
skogsfastighet inom föreningens verksamhetsområde. Ansökan om
medlemskap som senior medlem ska göras i samband med uppsägning av
ordinarie medlemskap och ska beviljas om sökanden kan förväntas följa
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
Till familjemedlem (investerande medlem kategori 2) antas fysisk person
som är nära anhörig till ordinarie medlem (maka/make, registrerad
partner, sambo, samt barn och barnbarn till dessa). Ansökan om
medlemskap som familjemedlem ska beviljas om sökanden kan förväntas
följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
4.3 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska vara personligen signerad och prövas av
styrelsen eller den som styrelsen utsett.
5 § Insatsskyldighet
5.1 Ordinarie medlemmar
Ordinarie medlems insatsskyldighet är 10 procent av det för medlemmen
vid varje tillfälle gällande taxerade skogsbruksvärdet.
Ordinarie medlem är skyldig att delta i föreningen med minst 2 000 kronor.
Ordinarie medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än 80 000
kronor.
Vid flerägda fastigheter eller delad lagfart delas insatsskyldigheten på
delägarna i förhållande till ägarandel.
Ordinarie medlem betalar insats genom:
1) avdrag, baserat på bruttovirkesvärdet, som görs i samband med
virkesredovisning, med två (2) procent, medlem kan hos
föreningen begära att ovan angivna insatsavdrag görs med fyra (4)
procent.
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5.2 Investerande medlemmar
Senior medlem (investerande medlem kategori 1) får delta högst med det
insatskapital som medlemmen hade som ordinarie medlem och lägst med
2 000 kronor.
Familjemedlem (investerande medlem kategori 2) deltar med 1 000 kronor
som betalas i samband med inträdet i föreningen.
6 § Uppsägning av medlemskap
Anmälan om uppsägning av medlemskap ska vara personligen signerad av
medlem.
Medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår (31
december) som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen sagt
upp medlemskapet. Medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska
anmäla uppsägningen före utgången av november. Vid senare ansökan
upphör medlemskapet först vid utgången av nästa räkenskapsår.
7 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen, i
övrigt motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.
8 § Utbetalning av insatskapital
8.1 Återbetalning av medlemsinsatser
Medlem som har sagt upp sitt medlemskap i föreningen har rätt att få
tillbaka
inbetalda
och
genom
insatsemission
tillgodoförda
medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 10 kap. 11 §
och 13 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

Avdrag från avräkningslikvid får under ett räkenskapsår inte överstiga 10
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inte tillgodoräknas medlemmen som betalning av medlemsinsats.
2) överföring av hela eller delar av efterlikvid för försåld skog och
levererade skogsprodukter,
3) överföring av hela eller delar av insatsränta på medlemsinsatser,
4) kontant inbetalning av 2 000 kronor inom tre år efter tillträdet om
styrelsen så beslutar.
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insatskapital som medlemmen hade som ordinarie medlem och lägst med
2 000 kronor.
Familjemedlem (investerande medlem kategori 2) deltar med 1 000 kronor
som betalas i samband med inträdet i föreningen.
6 § Uppsägning av medlemskap
Anmälan om uppsägning av medlemskap ska vara personligen signerad av
medlem.
Medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår (31
december) som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen sagt
upp medlemskapet. Medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska
anmäla uppsägningen före utgången av november. Vid senare ansökan
upphör medlemskapet först vid utgången av nästa räkenskapsår.
7 § Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen, i
övrigt motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.
8 § Utbetalning av insatskapital
8.1 Återbetalning av medlemsinsatser
Medlem som har sagt upp sitt medlemskap i föreningen har rätt att få
tillbaka
inbetalda
och
genom
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medlemsinsatser och beslutad vinstutdelning i enlighet med 10 kap. 11 §
och 13 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.
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Återbetalning enligt punkt 8.1 ska ske med en tredjedel per år med början
sex månader från tidpunkten för medlemskapets upphörande. Styrelsen
kan besluta om kortare återbetalningstid.
Medlemsinsatser återbetalas inte under tiden som medlemskapet består.
8.2 Återinträde
Om medlem som har sagt upp sitt medlemskap återinträder i föreningen,
innan hela insatsbeloppet återbetalats, upphör återbetalningen och det
återstående beloppet tillgodoförs medlemmen såsom insats.
8.3 Återbetalning av överinsatser
På medlems begäran återbetalas medlemmens uppkomna överinsatser
enligt 10 kap 16 § lagen om ekonomiska föreningar.
9 § Förvärv av andel genom bodelning, arv, gåva eller testamente
Den som förvärvat medlems andel i föreningen genom bodelning, arv,
gåva eller testamente har rätt att inträda som medlem i föreningen. Detta
gäller under förutsättning att medlemskap beviljas enligt 4 §.
Vid förvärv av avliden medlems andel ska ansökan om medlemskap i
föreningen göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid den senare
tidpunkt då den avlidne medlemmens medlemskap upphör enligt 6 §.
Under mellantiden förvaltar dödsboet den avlidne medlemmens andel i
föreningen och utövar de rättigheter och skyldigheter som är förknippade
med den avlidnes medlemskap.
10 § Övriga förvärv av andel
Den som förvärvat medlems andel och som inte är medlem i föreningen
ska ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet. Om
medlemskap beviljas inträder förvärvaren av medlem i överlåtarens ställe.
Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom föreskriven tid eller avslås
ansökan, ska överlåtaren därmed anses ha sagt upp sitt medlemskap i
föreningen. Förvärvaren har i sådant fall de rättigheter och skyldigheter
som tillkommer en medlem som har sagt upp sitt medlemskap i
föreningen.
11 § Pantsättning
Medlems inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser utgör ständig pant för föreningens alla fordringar mot
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medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin
skuld, tillgodogöra sig motsvarande belopp av insatserna då medlemmen
avgår ur föreningen eller på annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt
att få ut insatser.
12 § Förlust av rätten att delta i beslut
Medlem som uteslutits eller sagt upp sitt medlemskap i föreningen
förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.
FÖRLAGSINSATSER
13 § Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas
föreningen. Sådant kapital får tillskjutas av såväl medlemmar som av andra
än medlemmar. Styrelsen ska besluta:
- vem som ska få tillskjuta förlagsinsats,
- förlagsinsatsens belopp, och
- de villkor som, utöver vad som anges nedan, ska iakttagas i varje
särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det
belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står
till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår
till täckande av eventuell förlust från föregående år.
Företrädesrätten gäller framför efterlikvid och återbäring, oavsett om
dessa inräknats i årsvinsten eller inte, samt framför ränta på insatskapital
och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Föreningsstämman
ska årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga
medlen enligt lagen om ekonomiska föreningar räcker till, utdelning ska
utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen.
Föreningsstämman får fatta beslut om betalning av sista
årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
SKOGSBRUKSOMRÅDETS ÅRSMÖTE
14 § Skogsbruksområden
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Styrelsen indelar föreningens verksamhetsområde i skogsbruksområden
och utfärdar riktlinjer för rådens verksamhet.
15 § Årsmöte med skogsbruksområde
Ordinarie årsmöte med skogsbruksområde ska hållas senast under maj
månad varje år.
Medlemmarna kallas till extra årsmöte med skogsbruksområde:
1) för ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från årsmötet bör
inhämtas,
2) då extra årsmöte med skogsbruksområde skriftligen med angivande
av ändamålet hos styrelsen krävts av minst en tiondel av
skogsbruksområdets röstberättigade medlemmar.
Närmare bestämmelser om årsmöte med skogsbruksområde kan utfärdas
av styrelsen.
16 § Kallelse
Kallelse till årsmöte med skogsbruksområde ska utfärdas senast två veckor
före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte genom
annons i medlemstidning eller genom skriftligt meddelande.
17 § Medlems demokratiska rättigheter
Vid skogsbruksområdes ordinarie årsmöte eller extra årsmöte är varje
medlem inom skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst. Medlem
har rätt att få ärende eller motion behandlad vid sitt tillhörande
skogsbruksområdes årsmöte. Medlem som önskar få ärende behandlat
ska skriftligen anmäla detta till sbo-rådet senast två veckor innan årsmöte
med skogsbruksområdet. Motionen ska behandlas på årsmötet. Om
motionen tillstyrks ska den med årsmötets synpunkter sändas till
föreningens styrelse senast på datum som fastställs av styrelsen för
behandling på föreningsstämman. En medlem som fått sin motion avstyrkt
på årsmöte kan alltid på eget initiativ, senast på datum som styrelsen
bestämmer, sända motionen till föreningens styrelse för behandling på
föreningsstämman. Medlem som inte är bosatt inom det
skogsbruksområde där dennes fastighet är belägen har rätt att istället
utöva sina demokratiska rättigheter inom annat skogsbruksområde. Detta
gäller dock inte rösträtt. Röstberättigad får vid skogsbruksområdets möte
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genom skriftlig fullmakt låta sig företrädas av myndig person. Ingen får på
grund av fullmakt företräda mer än en medlem.
18 § Ärenden vid årsmöte med skogsbruksområde
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande,
2) val av sekreterare,
3) fastställande av röstlängd,
4) val av två justerare,
5) fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
6) redogörelse av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
under det gångna räkenskapsåret,
7) redogörelse av skogsbruksområdets råd för verksamheten i området
under det gångna räkenskapsåret,
8) fastställande av antalet ledamöter i sbo-rådet,
9) val av ordförande i skogsbruksområdets råd under kommande
räkenskapsår,
10) val av ledamöter till skogsbruksområdets råd,
11) ärenden som av sbo-rådet, styrelsen eller revisorerna hänskjutit till
årsmötet,
12) inkomna motioner från medlemmarna,
13) val av fullmäktige,
14) val av valberedning för skogsbruksområdet inklusive
sammankallande,
15) övriga ärenden som mötet beslutar ta upp.
FÖRENINGSSTÄMMA M.M.
19 § Föreningsstämma
Föreningsstämman utgörs av de vid ordinarie årsmötena med
skogsbruksområdena
utsedda
fullmäktige.
De
utövar
helt
föreningsstämmans befogenheter.
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Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av
varje räkenskapsår på ort inom föreningens geografiska
verksamhetsområde som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma
hålls då styrelsen anser det vara nödvändigt eller då det för uppgivet
ändamål skriftligen krävts av en revisor eller minst en tiondel av samtliga
röstberättigade fullmäktige.
20 § Fullmäktige
Fullmäktige består av 99 ledamöter med lika många personliga ersättare.
Fördelningen sker utifrån antalet medlemmar i respektive
skogsbruksområde, med minst en ledamot per skogsbruksområde.
21 § Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige. Kallelse ska
utfärdas tidigast sex och senast två veckor före ordinarie och extra
stämma. Detta gäller även om stämman ska behandla fråga om fusion,
likvidation, förenklad avveckling eller stadgeändring. Styrelsen ska
samtidigt underrätta revisorerna om stämman.
22 § Rösträtt och beslutsförhet
Varje fullmäktige äger en röst. Fullmäktige får inte rösta genom ombud.
Till fullmäktige kan endast väljas ordinarie medlem eller senior medlem
(investerande medlem kategori 1).
Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och revisorerna har rätt att
delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Personer
som styrelsen bjudit in har rätt att närvara vid stämman.
Föreningsstämman äger i övrigt besluta om närvaro- och yttranderätt.
Föreningsstämma är beslutför då mer än hälften av hela antalet
fullmäktige är närvarande.
23 § Valberedning
Föreningsstämmans val och beslut enligt 24 § vid punkterna 1, 4, 12, 13,
14 och 16 ska förberedas av den valberedning som valts på
föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av 7 – 12 ledamöter och
väljas för två år åt gången. För att uppnå kontinuitet väljs hälften av
ledamöterna varje år.
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24 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande och vice ordförande vid stämman,
2) anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare,
3) fastställande av röstlängd,
4) val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll,
5) fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
6) fastställande av dagordning,
7) styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
8) revisorernas berättelse, samt i förekommande fall även
koncernrevisionsberättelse,
9) beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i
förekommande
fall
även
koncernresultaträkning
och
koncernbalansräkning,
10) beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
11) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören,
12) bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska
väljas till olika uppdrag inom föreningen,
13) fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter och ordförande,
14) fastställelse av antal samt val av revisorer,
15) val av valberedning samt sammankallande,
16) val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka
föreningen är ansluten,
17) ärenden som av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller
medlem enligt 17 § hänskjutit till stämman,
18) övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
FÖRENINGENS LEDNING M.M.
25 § Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs av
föreningsstämman.

24 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande och vice ordförande vid stämman,
2) anmälan om föreningsstyrelsens val av sekreterare,
3) fastställande av röstlängd,
4) val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll,
5) fråga om stämman utlysts i behörig ordning,
6) fastställande av dagordning,
7) styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret,
8) revisorernas berättelse, samt i förekommande fall även
koncernrevisionsberättelse,
9) beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i
förekommande
fall
även
koncernresultaträkning
och
koncernbalansräkning,
10) beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
11) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören,
12) bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska
väljas till olika uppdrag inom föreningen,
13) fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter och ordförande,
14) fastställelse av antal samt val av revisorer,
15) val av valberedning samt sammankallande,
16) val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka
föreningen är ansluten,
17) ärenden som av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller
medlem enligt 17 § hänskjutit till stämman,
18) övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
FÖRENINGENS LEDNING M.M.
25 § Styrelse och verkställande direktör
Styrelsen består av lägst 7 och högst 12 ledamöter, som väljs av
föreningsstämman.
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Till ledamot kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i 7 kap. 7
§ lagen om ekonomiska föreningar, röstberättigad medlems maka/make,
sambo, son eller dotter, firmatecknare för sådan medlem samt person
som är i ansvarsställning anställd hos sådan medlem. Till ledamot av
styrelsen kan även väljas annan person som inte tillhör de i föregående
stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.
Styrelseledamot utses för tiden intill utgången av ordinarie
föreningsstämma under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska
mandattiden bestämmas så att halva antalet styrelseledamöter avgår
varje år.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelseledamöterna är
närvarande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen ska utse en verkställande direktör för föreningen.
Styrelsen kan inom sig utse utskott som handlägger de uppgifter styrelsen
bestämmer.
26 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de personer, två i förening,
som styrelsen utser.
27 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
28 § Tid för årsredovisning
Styrelsen ska senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar till
revisorerna.
29 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska väljas en till två auktoriserade revisorer
samt lika många auktoriserade revisorssuppleanter för tiden intill slutet av
nästa ordinarie föreningsstämma. Till revisor kan även utses av
Revisorsnämnden
registrerat
revisionsbolag.
Om
registrerat
revisionsbolag utses behövs inga revisorssuppleanter. Därutöver ska två
till tre medlemmar väljas till revisorer (förtroendevalda revisorer) för tiden
intill slutet av ordinarie föreningsstämma under andra räkenskapsåret
efter valet; dock ska om två förtroendevalda revisorer väljs, mandattiden
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Styrelsen ska utse en verkställande direktör för föreningen.
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bestämmer.
26 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de personer, två i förening,
som styrelsen utser.
27 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
28 § Tid för årsredovisning
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29 § Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska väljas en till två auktoriserade revisorer
samt lika många auktoriserade revisorssuppleanter för tiden intill slutet av
nästa ordinarie föreningsstämma. Till revisor kan även utses av
Revisorsnämnden
registrerat
revisionsbolag.
Om
registrerat
revisionsbolag utses behövs inga revisorssuppleanter. Därutöver ska två
till tre medlemmar väljas till revisorer (förtroendevalda revisorer) för tiden
intill slutet av ordinarie föreningsstämma under andra räkenskapsåret
efter valet; dock ska om två förtroendevalda revisorer väljs, mandattiden
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bestämmas så att en av dessa avgår varje år. Revisorerna ska lämna sin
revisionsberättelse senast den 15 april.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
30 § Vinstfördelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, med de begränsningar
som framgår av 12 kap. 3-4 §§ lagen om ekonomiska föreningar, av
föreningsstämman disponeras enligt följande:
1) utdelning på förlagsinsatser enligt 13 §. Vad därefter återstår ska:
2) fonderas, och/eller
3) föras i ny räkning, och/eller
4) fördelas mellan ordinarie medlemmar och seniora medlemmar
(investerande medlemmar kategori 1), och/eller
5) användas för i 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar angivet
ändamål.
Fördelningen mellan medlemmarna enligt punkt 4 ska beräknas på
grundval av värdet av den skog och de skogsprodukter som medlemmarna
sålt respektive levererat till föreningen under det senast avslutade
räkenskapsåret och/eller ske som insatsränta på inbetalda och/eller
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Föreningsstämman får inte besluta om vinstutdelning eller överföring av
insatser till medlemmarna genom insatsemission av större belopp än vad
styrelsen föreslagit eller godkänt.
31 § Insatsemission
Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § lagen om ekonomiska
föreningar fattas av föreningsstämman efter förslag av styrelsen. Enbart
utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till ordinarie medlemmar
genom insatsemission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens
belopp mellan ordinarie medlemmar ska ligga värdet av den skog eller de
skogsprodukter som ordinarie medlemmar levererat för de år styrelsen
föreslår och/eller ordinarie medlemmars inbetalda och/eller genom
insatsemission tillförda kapital.
Överlåtelse av emissionsinsatser får endast ske i enlighet med av styrelsen
vid var tid fastställda regler.
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Antagna vid extra föreningsstämma den 7 februari 2020.

Endast ordinarie medlemmar och seniora medlemmar (investerande
medlemmar kategori 1) kan tillgodoföras insatser genom insatsemission.
32 § Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning ska, om inte annat följer av lagen om
ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först erhålla inbetalda och
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Återstoden ska fördelas mellan ordinarie medlemmar och seniora
medlemmar (investerande medlemmar kategori 1) i förhållande till deras
inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
33 § Prissättning
Grunderna för prissättning, inklusive gottgörelse, för produkter som
levereras till eller säljs av föreningen samt för tjänster som lämnas av
föreningen ska beslutas av styrelsen.
34 § Tvist
Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot,
likvidator, medlem eller röstberättigad som är medlem eller innehavare av
förlagsandelsbevis, å andra sidan, ska upptas av domstolen i den ort, där
föreningens styrelse har sitt säte.
35 § Hänvisning till föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Endast ordinarie medlemmar och seniora medlemmar (investerande
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Grunderna för prissättning, inklusive gottgörelse, för produkter som
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föreningen ska beslutas av styrelsen.
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Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot,
likvidator, medlem eller röstberättigad som är medlem eller innehavare av
förlagsandelsbevis, å andra sidan, ska upptas av domstolen i den ort, där
föreningens styrelse har sitt säte.
35 § Hänvisning till föreningslagen
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Principer för ersättning till ledande befattningshavare i föreningen
De företag som antar kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag ska ha
övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och
ledningsgrupp).
Principerna om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman.
Principer för ersättningar beslutade av Norra Skogs stämma den 2022-05-20
(förslag till beslut)
För ersättningar till Ledande befattningshavare inom Skogsägarna Norra Skog Ekonomisk
Förening ska följande principer gälla:
•
•
•
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Ersättningar ska i nivå och omfattning ge Norra Skog goda förutsättningar att
rekrytera och utveckla erforderlig kompetens.
Ersättningar ska uppfattas som normalt förekommande på relevant marknad vad
beträffar storlek och konstruktion.
Ersättningar ska bygga på fasta månadslöner. Rörliga ersättningar, bonusprogram
eller liknande ska inte erbjudas.

Nominering till huvudvalberedningen
Planeringsråd Nord

I planeringsrådets nomineringskommitté har följande personer deltagit:
•
•
•

Lennart Bergqvist, Luleå älvdal SBO (sammankallande)
Göran Tornberg, Haparanda SBO

Börje Gren, Skellefteå södra Burträsk SBO

Planeringsrådet nominerar följande tre personer till
huvudvalberedningen:
•

Gunnar Liljebäck, Överkalix. 2 år

Motivering: Gunnar har lång erfarenhet av föreningsverksamhet inte minst

från Norra Skogsägarnas tid och inom skogsverksamheten. Han är väl insatt

i Norra Skogs verksamhet och har god kännedom om arbetet i Överkalix Sbo
och i de andra SBO-erna i Tornedalen.

•

Lars-Ivar Pettersson, Piteå. 1 år (har ett år kvar)

Motivering: Lars Ivar har lång erfarenhet av föreningsverksamhet inte minst

från Norra Skogsägarnas tid och inom skogsverksamheten. Han är väl insatt

i Norra Skogs verksamhet och har god kännedom om arbetet vid

virkesområdet nord och i de andra SBO-erna inom virkesområdet

•

Desiré Olofsson (har ett år kvar)

Motivering: Desiré har lång erfarenhet av föreningsverksamhet inte minst

från Norra Skogsägarnas tid och inom skogsverksamheten. Hon är väl insatt
i Norra Skogs verksamhet och har god kännedom om arbetet inom
virkesområdet. Desiré har även fått utmärkelse för sitt arbete inom
skogsnäringen.

Till sammankallande i valberedningen nomineras:
•

Roland Sjögren, Lycksele
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Nominering till huvudvalberedningen
Planeringsråd Väst

I planeringsrådets nomineringskommitté har följande personer deltagit:
•
•
•
•

Robert Andersson, Storumans SBO (sammankallande)
Anders Tjärnström, Gimån SBO
Daniel Isvén, Krokom SBO

Fredrik Källström, Strömsund

Planeringsrådet nominerar följande tre personer till
huvudvalberedningen:
•

Per-Erik Eriksson, Ragunda. 2 år

Motivering: Per-Erik är själverksam på egen fastighet och är en sann

föreningsmänniska. Har varit medlem i Norrskog i 30 år, där han varit

förtroendevald i Ragunda SBO och är nu i dess valberedning. Han är

ledamot i Bräcke kommunfullmäktige och i kyrkorådet. Medlemsnytta och

lönsamhet är viktiga ledord honom.
•

Eva Jonsson, Strömsund. 2 år

Motivering: Eva är Gymnasielärare och nybliven pensionär.

Eva är självverksam i sin skog med röjning och gallring. Hon har ett

brinnande intresse för föringslivet och den koperativa tanken är viktig.

Hon är en god kommunikatör, ärlig och rättfram.
•

Roland Sjögren, Lycksele (har ett år kvar)

Motivering: Roland är kommunstyrelsens ordförande i Lycksele. Han är en

engagerad skogsägare, jakt och friluftsliv är stora intressen. Roland är

lyhörd för andra personers åsikter och vill att alla i en grupp ska komma till
tals. Han har god människokännedom och ett stort kontaktnät

Till sammankallande i valberedningen nomineras:
•
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Roland Sjögren, Lycksele

Nominering till huvudvalberedningen
Planeringsråd Öst

I planeringsrådets nomineringskommitté har följande personer deltagit:
•
•
•
•

Anders Westlund, Sundsvall (sammankallande)
Elenor Hamberg, Kramfors
Pär Holmström, Vindeln

Anders Jonsson, Nordmaling

Planeringsrådet nominerar följande person till huvudvalberedningen:
•

Erik Öhlén, Sundsvall2år

Motivering: Erik har lång erfarenhet av föreningslivet kopplat till jord- och

skogsbruk.

Följande personer sitter valda ett år till i huvudvalberedningen:
•
•

Svarte Swartling, Umeå
Lotten Rapp, Fränsta

Till sammankallande i valberedningen nomineras:
•

Roland Sjögren, Lycksele
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Motion 1
Motionsmall:
Namn

Adress
Postnr

Ort

Härnösand

e-post

anette,thelbeg@telia.com

Sbo

Härnösand

Telefon

Datum: 28/3 2022

Härnösands sbo gm Anette Thelberg

070-5635041

I Till:

I Sbo-årsmöte/föreningsstämma

Motionsrubrik:
Lönsamheten i familjeskogsbruket

Motionstext:
Föreningen arbetar systematiskt med att påverka virkespriserna på råvaran så att vinsterna från
skogen ska kunna få en rimligare fördelning mellan skogsägare och industri. Detta arbete,
liksom den föreslagna utdelningspolicyn, är något som på lång sikt kan påverka lönsamheten i
medlemmarnas verksamheter.
Medlemmarnas lönsamhet på kort och omedelbar sikt är en helt annan fråga. Den påverkar inte
bara plånboken och motivationen att sköta sin skog, utan kan även påverka medlemmarnas
vilja att göra virkesaffärer under de närmaste åren i avvaktan på ett rimligt ekonomiskt utfall.
Det är rimligt att de som äger och brukar skogen får större del av vinsten i den enskilda
virkesaffären.

Yrkande:
Därför yrkar vi:
Att

styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till en ökad direktavkastning.

Att

den tillsatta arbetsgruppen ska redovisa sitt arbete vid kommande förtroenderåd.

Underskrift:

,hhffi' ·

/to tl(,v ,,,,,_,

SBO-årsmötets noteringar nedan:
Motionen

Bifallen

A-\<slagffi

-fnskilel motioo

Sbo-årsmöte i: Härnösand

Mötesordförandes underskrift:
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(stryk det som inte gäller)

SBO-motion

Motion från Härnösands skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående lönsamheten i familjeskogsbruket.
Fem närliggande motioner rör familjeskogsbrukets möjligheter till högre direktavkastning.
Motionerna kommer från föreningens skogsbruksområden Härnösand, Vindeln, Bygdeå/Nysätra,
Umeå norra/Sävar samt som enskild motion från Per Magnus Sjödell.
Motionärerna vill att Norra Skog tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till ökad
direktavkastning och föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för detta. Motionärerna föreslår
även att utredningsgruppen redovisar sitt arbete i samband med föreningens Förtroenderåd.
Styrelsen ställer sig positiv till förslagen eftersom lönsamheten i familjeskogsbruket kopplar direkt till
föreningens ändamålsparagraf. Styrelsens avser därför att tillsätta en arbetsgrupp som utreder
frågan. Styrelsen kommer att vid nästa Förtroenderåd samråda om sammansättningen av
arbetsgruppen samt arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionerna.
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Motion 2

30

Motion från Vindelns skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående lönsamheten i familjeskogsbruket.
Fem närliggande motioner rör familjeskogsbrukets möjligheter till högre direktavkastning.
Motionerna kommer från föreningens skogsbruksområden Härnösand, Vindeln, Bygdeå/Nysätra,
Umeå norra/Sävar samt som enskild motion från Per Magnus Sjödell.
Motionärerna vill att Norra Skog tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till ökad
direktavkastning och föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för detta. Motionärerna föreslår
även att utredningsgruppen redovisar sitt arbete i samband med föreningens Förtroenderåd.
Styrelsen ställer sig positiv till förslagen eftersom lönsamheten i familjeskogsbruket kopplar direkt till
föreningens ändamålsparagraf. Styrelsens avser därför att tillsätta en arbetsgrupp som utreder
frågan. Styrelsen kommer att vid nästa Förtroenderåd samråda om sammansättningen av
arbetsgruppen samt arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionerna.
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Motion 3

32

Motion från Bygdeå Nysätra skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående lönsamheten i familjeskogsbruket.
Fem närliggande motioner rör familjeskogsbrukets möjligheter till högre direktavkastning.
Motionerna kommer från föreningens skogsbruksområden Härnösand, Vindeln, Bygdeå/Nysätra,
Umeå norra/Sävar samt som enskild motion från Per Magnus Sjödell.
Motionärerna vill att Norra Skog tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till ökad
direktavkastning och föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för detta. Motionärerna föreslår
även att utredningsgruppen redovisar sitt arbete i samband med föreningens Förtroenderåd.
Styrelsen ställer sig positiv till förslagen eftersom lönsamheten i familjeskogsbruket kopplar direkt till
föreningens ändamålsparagraf. Styrelsens avser därför att tillsätta en arbetsgrupp som utreder
frågan. Styrelsen kommer att vid nästa Förtroenderåd samråda om sammansättningen av
arbetsgruppen samt arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionerna.
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Motion 4

34

Motion från Umeå norra-Sävar skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående lönsamheten i familjeskogsbruket.
Fem närliggande motioner rör familjeskogsbrukets möjligheter till högre direktavkastning.
Motionerna kommer från föreningens skogsbruksområden Härnösand, Vindeln, Bygdeå/Nysätra,
Umeå norra/Sävar samt som enskild motion från Per Magnus Sjödell.
Motionärerna vill att Norra Skog tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till ökad
direktavkastning och föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för detta. Motionärerna föreslår
även att utredningsgruppen redovisar sitt arbete i samband med föreningens Förtroenderåd.
Styrelsen ställer sig positiv till förslagen eftersom lönsamheten i familjeskogsbruket kopplar direkt till
föreningens ändamålsparagraf. Styrelsens avser därför att tillsätta en arbetsgrupp som utreder
frågan. Styrelsen kommer att vid nästa Förtroenderåd samråda om sammansättningen av
arbetsgruppen samt arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionerna.
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Enskild motion från Per-Magnus Sjödell
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående lönsamheten i familjeskogsbruket.
Fem närliggande motioner rör familjeskogsbrukets möjligheter till högre direktavkastning.
Motionerna kommer från föreningens skogsbruksområden Härnösand, Vindeln, Bygdeå/Nysätra,
Umeå norra/Sävar samt som enskild motion från Per Magnus Sjödell.
Motionärerna vill att Norra Skog tillsätter en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till ökad
direktavkastning och föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för detta. Motionärerna föreslår
även att utredningsgruppen redovisar sitt arbete i samband med föreningens Förtroenderåd.
Styrelsen ställer sig positiv till förslagen eftersom lönsamheten i familjeskogsbruket kopplar direkt till
föreningens ändamålsparagraf. Styrelsens avser därför att tillsätta en arbetsgrupp som utreder
frågan. Styrelsen kommer att vid nästa Förtroenderåd samråda om sammansättningen av
arbetsgruppen samt arbetsgruppens uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionerna.

37

Motion 6
Motion till Norra Skogs årsstämma 2022

BÄTTRE LÖNSAMHET FÖR SKOGSBRUKAREN.
I alltför många år har lönsamheten sjunkit för oss skogsbrukare. Nettot har försämrats vid
avverkningar, och framförallt vid gallringar. Om denna ”utveckling” fortsätter kommer färre och färre
att göra gallringar. En effekt blir att mängden massaved på marknaden minskar.
Vi som enskilda skogsbrukare kan inte ”sätta press” på våra entreprenörer, att sänka sina
avverkningskostnader. Deras kostnader för maskiner, bränslen, löner, etc, stiger oupphörligen. Därför
måste vi kräva högre brutto, alltså högre virkespriser.
Det råder stor upprördhet bland skogsägare. Det märks både i skogstidningar och på `sociala medier´.
Ilskan riktar sig främst mot skogsbolagen som inte höjer virkespriserna, när man samtidigt gör
miljardvinster(!) - Vi önskar alltså att vår förening agerar kraftfullt mot skogsbolagen!
Figur Skogsbruksindex, år 2000 - 2020
( SKOGFORSKs årliga skogsbruksindex visar virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden.)

Vi begär härmed att NORRA SKOGs styrelse snarast verkar för en rejäl
förbättring av vårt netto, vid all avverkning.
Älvsbyn den 3 mars 2022
Bo Andersson, Anders Öqvist, Gunilla Ögren, Anna Karlsson
Berit Hardselius, Tomas Viklund, Per Stenvall
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Motion från Piteå-Älvsbyn skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående bättre lönsamhet för skogsbrukaren.
Motionen från Piteå Älvsbyns sbo yrkar på att Norra Skogs styrelse snarast verkar för en rejäl
förbättring av nettot vid all avverkning.
Yrkandet kopplar direkt till föreningens ändamålsparagraf och utgör därmed en ytterst väsentlig
fråga för styrelsen och något som styrelsen ständigt arbetar med. Styrelsen jobbar kontinuerligt med
frågor som rör såväl virkespriset som kostnadsbilden för föreningen, inklusive avverkningskostnader
och transportkostnader.
Beträffande virkespriset så har styrelsen under senaste året beslutat om tre prishöjningar. Detta är
naturligtvis viktigt kopplat till den högkonjunktur som skogsindustrin befunnit sig i. Parallellt med
detta jobbar styrelsen för att bygga en stark ekonomisk muskel för att i kommande lågkonjunkturer
kunna vidmakthålla en långsiktig positiv prisutveckling. I en högkonjunktur är det många aktörer som
samverkar kring ökade priser medan det i en lågkonjunktur inte finns någon som försvarar
prisnivåerna om inte föreningen har ekonomiska muskler till detta. Att skogsägarföreningarna i norr
historiskt sett inte haft ekonomiska muskler att hålla emot när virkespriset faller är sannolikt en
grundorsak till att den långsiktiga prisnivån för virke gått kräftgång senaste tjugo åren. Prisets
bottennivå under en lågkonjunktur utgör startpunkten för nya prishöjningar i nästa högkonjunktur
och ifall prisnivån vid varje lågkonjunktur faller hela vägen tillbaka sker ingen positiv prisutveckling
över tid. Lyckas föreningen dessutom över en konjunkturcykel ackumulera vinster delas dessa med
medlemmarna.
Beträffande kostnadsbilden så strävar styrelsen kontinuerligt efter att hitta kostnadseffektiva
lösningar t.ex. genom att utöka andelen tågtransporter vid långa avstånd.
Styrelsen är samtidigt öppen för nya förslag och arbetsmodeller som kan öka lönsamheten och
kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan. Styrelsen kommer att vid nästa
Förtroenderåd samråda om sammansättningen av arbetsgruppen samt arbetsgruppens
uppdragsbeskrivning och tidsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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Motion 7
Motion till Norra Skogs årsstämma
Umeå den 20 maj 2022

FLER SPECIALSORTIMENT INOM NORRA SKOG!
Specialsortiment är intressant. Det är bra och ekonomiskt för både den enskilde
skogsägaren och föreningen. Under 2000-talet kunde vi inom NLS och senare
genom NORRA leverera STOLP. Detta går fortfarande.
Fram till år 2006 kunde vi också leverera STAMBLOCK (och däri ingående
KNIVFURA). Rundvirke Skog var mottagare av stamblock, via NORRA och efter
utsyning av kunnig personal.
Stamblock prissattes till ett värde omkring det dubbla mot normaltimmer. Ett riktigt
bra sortiment, och ett bra sätt att högt värdera ”vår norrländska fura”!
För större delen av Norra Skogs område torde kvaliteten vara riktigt bra för just
stamblock/knivfura.
Stolp och stamblock har även fördelar ur marknadsföringssynpunkt, då det inte är så
många andra aktörer som kan erbjuda dessa sortiment.
Med ovan sagda begär undertecknade att Norra Skog:
1. Inför möjligheterna att leverera specialsortimentet STAMBLOCK
2. Marknadsför specialsortimenten, för att därmed nå fler markägare .
Pite-Långnäs den 1 mars 2022
Per Stenvall , Bo Andersson
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Motion från Piteå-Älvsbyn skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Specialsortiment
Motionären yrkar att Norra Skog verkar för att införa sortiment för Stamblock samt
marknadsföra specialsortimenten för att nå fler markägare.
Norra Skog erbjuder idag flertalet specialsortiment till våra medlemmar. Exempel på det är
Stolpar till egen förädling i Agnäs, Stolpar till externa kunder som Rundvirke och Fyrås,
Björkkubb, Björktimmer, Plywood gran, klentimmer, olika bioenergisortiment, mm. Vi
erbjuder även stamblock som motionären efterfrågar. Vi verkar aktivt för att ta ut så många
värdefulla sortiment som möjligt i samarbete med de kunder för specialsortiment som vi har
inom vårt verksamhetsområde. Samtliga specialsortiment är dock mycket starkt knutna till
ett fåtal kunder som har ett begränsat fångstområde. Transportkostnader är därför främsta
skälet till att vi inte kan erbjuda samtliga specialsortiment till alla medlemmar. Ett annat skäl
är att köparna av specialsortiment i regel är relativt små aktörer med begränsade behov.
Motionens första innebörd är att erbjuda stamblockssortiment till samtliga medlemmar
vilket ur transportsynpunkt inte är möjligt. För den enskilda är det naturligtvis attraktivt med
specialsortiment, men det får inte vara så att det belastar lönsamheten för hela kollektivet.
Motionens andra innebörd att marknadsföra aktuella specialsortiment till markägare bifalles
med tillägg att det skall göras lokalt för respektive specialsortiment.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionens enligt punkt 1 och bifalla punkt 2.
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Motion 8

INFÖR CERTIFIERINGSPREMIER FÖR ALLT VIRKE.
I dagsläget har vi inom Norra Skog en premie för certifiering enl PEFC. Den är på 20
kr/m3fub massaved. Observera att den gäller på enbart massaved!
Inom SÖDRA gäller premie för såväl massaved som timmer, med 15 kr/m3fub.
På Södras hemsida kan man läsa : ”Marknaden efterfrågar certifiering. Det finns
en stor efterfrågan på certifierat virke, både för massa och trävaror.”
Dessutom kan man som medlem i SÖDRA välja att dubbelcertifiera sig, dvs att
ansluta sig till både PEFC och FSC. Då blir premien 30 kr/m3fub.
Mellanskog har också certifieringspremie, som gäller för både massaved och timmer.
Nu önskar vi att alla skogsägarföreningar samordnar sig, för att kunna erbjuda
likvärdiga möjligheter för certifieringspremier.
Därför begär undertecknade att Norra Skog:
Erbjuder medlemmarna certifieringspremier för allt rundvirke.
/ Älvsbyn den 3 mars 2022
Lars-Ivar Pettersson, Bo Andersson, Anders Öqvist, Gunilla Ögren
Anna Karlsson, Berit Hardselius, Tomas Viklund, Per Stenvall
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Motion från Piteå-Älvsbyn skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Certifieringspremie
Motionären yrkar att Norra Skog verkar för att införa certifieringspremie på allt rundvirke.
Under 2021 höjdes ersättningen för PEFC-certifierad barrmassaved till 20kr/m3fub och
dessutom infördes samtidigt PEFC-premie för lövmassaved med 20kr/m3fub. Motivet till
höjningen var ett ökat behov av certifierad massaved från vår största kund på massaved,
Husum Pulp AB. Behovet av certifierat rundvirke är därför störst för massaved och för att
marknadsföra och tydliggöra det ökades betalningen. Behovet och värdet av PEFCcertifiering för timmer är i dagsläget inte lika stort. Därav är det högst rimligt att via
prissättning signalera behovet av certifierade volymer på de sortiment där behovet är störst.
Styrelsen har även en ambition att på sikt i högre grad jobba med prisutveckling av
grundprislistan än att lägga på ytterligare premier.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Motion 9
Öka fokus på avräkningspriset

Norra skog redovisar 2021 ett historiskt högt resultat på 1049 miljoner SEK. Som aktiv skogsbrukare
och medlem gläds vi åt stark förening och betydande "pay-back" i ränta och efterlikvid. Samtidigt kan
vi konstatera att våra högkvalitativa träd erhåller det lägsta avräkningspriset både inom Sverige och
jämfört med omgivande länder. Detta är bekymmersamt, både för lönsamhet, särskilt för personer
med sämre likviditet på väg in i skogsägande samt för att samhället ska betala korrekt för intrång i
vårt skogsbrukande då ersättningar i senare led är svåra att återkoppla till avräkningspriset vid
försäljningstillfället för skogsägare. De kraftigt höjda priserna på energi och drivmedel innebär ökade
kostnader i skogsdriften och försämrar ytterligare lönsamhet för aktivt brukande av skog.
Skogsägarrörelsen är familjeskogsbrukarens aktör för att rätt marknadspris och en ekonomiskt stabil
föreningen ger starka muskler för att sätta marknadsledadande priser och utmana andra aktörer.
Norra Skog redovisar kraftigt högre soliditet än det mål som styrelsen satt upp på minst 30% och
visar att betydande möjligheter finns till att uppträda med tydligare marknadsledarskap för
avräkningspris på virke.
Stadgarna för Norra skog anger att föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen och
verka för aktiv skogsskötsel samt stödja och utveckla privata enskilt skogsbruk. Ett centralt uppdrag
är att Norra Skog ska erbjuda det bästa priset på marknaden i aktuell prislista. Med god
resultatuppföljning och prognos på utfall i förädlingsled bör styrelsen löpande under året kunna
beakta beräknad ersättning från förädlingsindustrin och höja avräkningspris till leverantör av virke.
Vi yrkar på att:
Norra Skogs styrelse ska i högre grad inkludera bedömd löpande avkastning från förädling i både
helägd och delägd förädlingsindustri i aktuellt avräkningspris, så länge soliditet uppnår föreningens
målsättsättning.

Solveig Larsson

Sten Sandgren

Motionen Bifallen som $BO-motion
$bo-årsmöte i; Umeå norra - Sävar Sbo Datum; 2022-03-21
Mötesordförandes underskrift:
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Motion från Umeå norra Sävar skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående ökat fokus på avräkningspriset
Motionären yrkar på att Norra Skogs styrelse i högre grad ska inkludera bedömd löpande avkastning
från helägd och delägd förädlingsindustri i aktuellt avräkningspris, så länge soliditeten uppnår
föreningens målsättning.
Styrelsen anser det felaktigt att lönsamheten från industriverksamheten löpande ska återspeglas i
avräkningspriset. Detta skulle medföra att virkespriset skulle fluktuera mycket kraftigt mellan högoch lågkonjunkturer. Styrelsen är i stället av den uppfattningen att vinster från industrin ska fördelas
till medlemmarna över längre tidsperioder. Styrelsen ser tre starka motiv till detta.
1. Det första motivet är att föreningen under perioder av högkonjunktur behöver bygga extra
muskler för att stå stark i följande lågkonjunktur. I en högkonjunktur är det många aktörer
som samverkar kring ökade priser medan det i en lågkonjunktur inte finns någon som
försvarar prisnivåerna om inte föreningen har ekonomiska muskler till detta. Detta kräver
lång uthållighet samt både stark soliditet och likviditet. Att skogsägarföreningarna i norr
historiskt sett inte haft ekonomiska muskler att hålla emot när virkespriset faller är sannolikt
en grundorsak till att den långsiktiga prisnivån för virke gått kräftgång senaste tjugo åren.
Prisets bottennivå under en lågkonjunktur utgör startpunkten för nya prishöjningar i nästa
högkonjunktur och ifall prisnivån vid varje lågkonjunktur faller hela vägen tillbaka sker ingen
positiv prisutveckling över tid.
2. Lyckas föreningen över en konjunkturcykel, med såväl hög- och lågkonjunktur, att
ackumulera vinster så anser styrelsen att dessa vinster ska delas med alla medlemmar som
levererat virke oavsett när leveransen skett under konjunkturcykeln. En levererad
kubikmeter i en lågkonjunktur bygger föreningen lika mycket som en kubikmeter i
högkonjunktur.
3. Ett utjämnat priserbjudande genom en långsiktig vinstdelningspolicy över tid skapar bättre
förutsättningar för ett jämnare virkesflöde vilket sannolikt leder till att föreningen får bättre
genomsnittlig industriell lönsamhet, vilket i sin tur skapar nya möjligheter till framtida ökade
virkespriser.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås.
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Motion 10
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Motion från Umeå norra Sävar skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Leveransavdrag
Motionären yrkar att Norra Skog verkar för att slopa leveransavdraget med 400 kr för
medlemmars leveranser understigande 15m3fub.
Norra Skog köper och avhämtar även små leveranser av leveransvirke. Till och med enstaka
stockar kan ibland förekomma i leveranser. Motivet till avdraget på 400 kr, vid en samlad
volym understigande 15m3fub, är främst kostnaden för transporten. För små leveranser blir
den mycket stor per m3fub. Under senaste året har dessutom kostnaden för alla transporter
ökat kraftigt. Ett annat motiv till avdraget är att signalera till de självverksamma
leverantörerna att försöka få ihop till en hel trave, dvs 15m3fub, för att åkaren skall kunna
lasta fullt på åtminstone dragbilen.
Det kan tyckas enkelt att ytterligare premiera små leveranser, men samtidigt får det inte
vara så att det drabbar hela det övriga medlemskollektivet lönsamhetsmässigt.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Prispåslag för självverksamma
Motionären yrkar att Norra Skog verkar för att erbjuda högre pris till självverksamma motsvarande
förslagsvis 80 % av den administrativa kostnaden.
Norra Skog erbjuder samma prislista och medlemspristillägg 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 barr- och lövmassaved. Vid leveranser överstigande 40 m3fub tillkommer
kvantitetspremie. Vid tecknande av skogsägaravtal gäller samma nivå på skogsägarpremie för
leveransvirke som för uppdragsvirke.
Det är riktigt att leveransvirke kräver mindre planering i fält och därmed mindre administration.
Däremot är leveransvirke dyrare att transportera eftersom kvantiteten i regel är betydligt mindre
jämfört med avverkningsuppdrag. Norra Skog betalar därför en något högre ersättning till åkerierna
för transport av leveransvirke. Utöver det kräver även leveransvirke en del administration i samband
med transportplanering och avräkning. Vid avverkningsuppdrag kan apteringen styras direkt via
skördare vilket bl.a. är viktigt för att kunna tillgodose kundernas aktuella kvalitetskrav. Detta är inte
lika möjligt för leveransvirke. Vid avverkningsuppdrag har dessutom Norra Skog bättre möjligheter
planera och styra avverkning och leverans med god framförhållning, vilket är svårare vad gäller
leveransvirke.
Att motivera högre pris på leveranser från självverksamma är därför inte rimligt.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Motion 12
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Motion från Ragunda skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Ökad premienivå för leveransvirke
Motionären yrkar att Norra Skog verkar för att erbjuda högre premie för leveransvirke.
Norra Skog erbjuder samma prislista och medlemspristillägg 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 barr- och lövmassaved. Vid leveranser överstigande 40 m3fub tillkommer
kvantitetspremie. Vid tecknande av skogsägaravtal gäller samma nivå på skogsägarpremie för
leveransvirke som för uppdragsvirke.
Leveransvirke kräver mindre planering i fält och därmed mindre administration. 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. Även leveransvirke kräver en del administration i samband med transportplanering
och avräkning. Vid uppdrag kan apteringen styras direkt via skördare vilket bl.a. är viktigt för att
kunna tillgodose kundernas kvalitetskrav. Detta är inte möjligt för leveransvirke. Vid uppdrag har
dessutom Norra Skog bättre möjligheter planera och styra avverkning och leverans med god
framförhållning, vilket är svårt vad gäller leveransvirke.
Att motivera ytterligare premiering av leveransvirke är därför inte rimligt.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Svar på Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion avseende förenkling av prismodell
Motionen tar upp frågan om prissättningen av sågtimmer och svårigheten för enskild
medlem att skatta timmervärdet vid tecknande av enskilt avverkningsuppdrag eller vid
försäljning av leveransvirke.
Motionären yrkar på att utveckla ett stöd för skogsinspektorerna, för att med stöd av
statistik över avräknat timmervärde för tall- respektive grantimmer, bättre kunna beskriva
vilket förväntat timmervärde som kommer att falla ut för enskilt avverkningsuppdrag eller
leveransvirke.
I Norra Skogs affärssystem Nova finns idag ett kalkyleringsverktyg med historisk statistik över
timmervärden anpassat till gällande virkesprislista för aktuell geografi. Med stöd av denna
statistik och med kännedom om det enskilda avverkningsuppdragets egenskaper
(avverkningsform, dimension och bedömd genomsnittlig timmerkvalitet), kan en
uppskattning av timmervärdet göras.
Kalkylverktyget kommer nu ses över och vi planerar för att bygga in funktionen i
skogsinspektorernas fältdatorer via affärsappen DISA. Med detta bedömer vi att behovet
kommer fyllas enligt motionens innebörd.
Viktigt att påpeka att det verkliga timmervärdet även fortsättningsvis fastställs genom
likformig, opartisk och objektiv virkesmätning som genomförs av Biometria, d.v.s. det som
efterfrågas ska ses som en ett indikativt timmervärde.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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Svar på Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Medlemspristillägg i prislista
Motionären yrkar att Norra Skog verkar för att införliva medlemspristillägg i prislistan och
införa ett avdrag för icke medlemmar med syfte att göra prislistan mer attraktiv.
Vid senaste ändringen av priserbjudandet den 7 mars 2022 så slopades medlemspristillägget
på timmer samtidigt som en rejäl höjning av timmerprislistan genomfördes. Med denna
ändring så blev effekten den som motionären efterfrågat, d.v.s. höjd timmerprislista via att
införliva medlemspristillägget i prislistan. Samma datum infördes ett medlemspristillägg för
massaved på 25kr/m3fub.
Den officiella prislistan gäller samtliga skogsägare oavsett storlek eller medlemstillhörighet.
Syftet med prislistan är bl.a. att signalera långsiktigt hur skog skall skötas för maximalt
värdeskapande oaktat vem skogsägaren är. Syftet är också att signalera hur skördare skall
maximera värdet i varje kap med tanke på sågverkens och massaindustrins behov av
sortimentsutfall och apteringsönskemål. Norra Skogs målsättning är också att prislistan skall
vara stabil över tid och inte ändras för ofta.
Syftet med medlemspristillägg är dels att attrahera fler medlemmar och dels signalera
attraktiva sortiment, vilket kan ändras betydligt oftare än vad prislistan behöver ändras.
Att införa ett prisavdrag i prislistan för icke medlemmar anser vi inte är effektivt eftersom
det då skulle påverka bl.a. styrningen av apteringen i skördare med olika utfall för
medlemmar respektive icke medlemmar.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Motion 15

56

Motion från Berg skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående att undersöka möjligheten att få avkastning av skog som
kolsänka
Motionären vill att Norra Skog undersöker möjligheterna för skogsbönder att kunna sälja kolkrediter
från sina skogar.
Styrelsen har nyligen initierat ett gemensamt projekt tillsammans med Mellanskog och Södra
Skogsägarna för att utreda frågan om kolkrediter. Bakgrunden är att värdet av skogens kolbindning
kan vara ett sätt att öka intäkterna för skogsägare. Det har på marknaden dykt upp ett antal företag
som förmedlar kolkrediter, men deras affärsmodeller passar oftast enbart riktigt stora skogsägare för
att skogsbestånden ska kunna garantera en kontinuerligt ökande kolbindning.
Förutom att det är viktigt att affärsmodellen även passar mindre skogsägare så är det också viktigt
att affärer med kolkrediter inte blir ett hot mot normalt skogsbruk. För affärsmodellens trovärdighet
är det dessutom viktigt att det finns en gemensam modell över hur vi räknar på kolbindning. Detta är
bakgrunden till att utredningen görs gemensamt av Norra Skog, Mellanskog och Södra Skogsägarna.
Målet är att utredningen ska kunna presentera sitt resultat under innevarande verksamhetsår.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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58

Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående höjning av virkespriset
Motionären vill att Norra Skog reviderar vinstdelningspolicyn så att en större del av industrins
eventuella vinster går till att i stället höja grundprislistan. Motionären yrkar även för en ökad
transparens av prisbilden i Sverige.
Styrelsen anser att föreslagen vinstdelning är den mest rättvisa. Ifall en större del av industrins
vinster styrs om till aktuell virkesprislista i stället för att fördelas till medlemmarna över ett antal år
så premieras enbart de medlemmar som säljer virke under vinstrika år. De trogna medlemmar som
sålt virke år efter år oavsett om industrin gått med vinst eller förlust har bidragit till att bygga
föreningen långsiktigt och bör premieras för detta. Även de medlemmar som framåt i tiden fortsätter
att leverera virke även under lågkonjunktur ska premieras och få del av vinster som gjorts under
tidigare högkonjunkturer.
Det är riktigt som motionären skriver att ifall föreningen i stället för föreslagen vinstdelning skulle
höja virkespriset med 150 kronor per kubikmeter så skulle virkesanskaffningen öka rejält och
tillströmningen av nya medlemmar skulle skjuta i höjden. Dessa nya medlemmar får därigenom ta del
av en stor del av den ekonomiska styrka som redan befintliga medlemmar tidigare byggt upp genom
fusionen och senaste vinståret. En så kraftig prishöjning skulle sedan snabbt dränera föreningens
likviditet och därigenom inte kunna vara uthållig, utan enbart fortgå något enstaka år. Ifall
föreningen i ett läge därefter skulle befinna sig i en skogsindustriell lågkonjunktur finns ingen
likviditet kvar för att hålla rimliga prisnivåer i dessa sämre tider. Konsekvensen skulle vara att
kontrakteringen sjunker betydligt och virkesbrist uppstår vid industrierna. Återigen skulle vi vara i det
läge som de gamla föreningarna lidit av gång efter annan, nämligen att inte kunna försvara
virkespriset när inga andra aktörer än skogsägarföreningen har intresse av att hålla priset uppe.
Styrelsen avser att i stället för kortsiktiga prisrallyn nyttja vinster under goda år till långsiktig
prisutveckling. De tidigare föreningarna har inte haft uthålliga ekonomiska muskler att långsiktig
försvara virkespriset vilket är anledningen till att det genom åren skett kortvariga pristoppar men
med konsekvensen att den underliggande prisutvecklingen tyvärr avstannat sedan tjugo år tillbaka.
Motionären efterfrågar en ökad transparens i prisbilden. Styrelsen har samma ambition. Dock är det
viktigt att föreningen verkar på marknaden just som en skogsägarförening och inte som ett
aktiebolag. Till exempel har föreningen möjligheter till vinstdelning och medlemspristillägg till
medlemmar vilket bolagen inte har. Det gäller för oss att nyttja den unikitet som föreningen har samt
att jobba med prisutvecklingen långsiktigt stället för konjunkturstyrt. Vidare har vi som
skogsägarförening ett ansvar att premiera de medlemmar som generation efter generation sköter sin
skog och sina vägar, vilket inte vore fallet om vi som en del andra aktörer i marknaden signalerade att
vi betalar samma pris för virke oavsett om skogen är grov eller klen, rak eller krokig. Allt detta
sammantaget skapar den prismodell vi har vilket medför att allt virke inte ska ha samma värde.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås.
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60

Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående utebliven möjlighet att påverka vinstdelningspolicyn
Motionären yrkar att styrelsen drar tillbaka sitt förslag om vinstdelningspolicy och gör jobbet rätt i en
process med den demokratiska organisation vi har beslutat om, samt att styrelsen skyndsamt
påbörjar ett strategiarbete med oss medlemmar.
Styrelsen anser sig följa den demokratiska process vi beslutat om. Det är styrelsen som föreslår
föreningsstämman hur föreningens vinst ska disponeras. Styrelsens avsikt deklareras och debatteras
vid ordinarie årsmöten i föreningens skogsbruksområden varefter stämman fattar beslut. Så har även
gjorts detta år. Styrelsen har ansvar för strategiska ägarfrågor och principer för vinstdelning är ytterst
en sådan fråga.
Styrelsen har formulerat en policy för vinstdelning som vi anser uppfyller ett antal viktiga villkor:
•

•
•

Attraktion för såväl medlemmar som varit med och bidragit länge i f.d. Norrskog och f.d.
Norra Skogsägarna, liksom för nyligt anslutna medlemmar som vill göra mycket affärer med
Norra Skog (rättviseaspekten).
Robusthet i modellen över flera år för att skapa kunskap om hur vinsten delas.
Tekniskt/administrativt möjligt att effektuera beräkning och vinstdelning på ett effektivt och
säkert sätt.

Koden för styrning av kooperativa föreningar anger att medlemmar ska ges möjlighet till insyn och
påverkan. Mot bakgrund av detta deklarerade styrelsen redan i juni 2021 sin avsikt beträffande den
vinstdelningsprincip som skulle föreslås föreningsstämman 2022. Detta presenterades och
debatterades senare vid föreningens förtroenderåd i september 2021. Styrelsens förslag
presenterades även på ett flertal medlemskvällar under hösten 2021 där uppemot 1 000 medlemmar
deltog. Styrelsen anser därmed att processen skett med stor transparens och i enlighet med koden.
Beträffande motionens andra att-sats håller styrelsen med om behovet av ett strategiarbete inom
medlemsleden. Detta är mycket angeläget efter fusionen men har inte varit praktiskt genomförbart
på grund av pandemin. Förtroenderådet har arbetat med frågan varefter styrelsen har beslutat att en
ägardialog ska ske utgående från de strategiska frågor som förtroenderådet prioriterat.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionens första att-sats avslås samt att motionens andra
att-sats bifalls.
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Motion 18

62

Motion från Kramfors skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion om vinstdelningspolicy angående utebliven möjlighet för
medlemmarna att påverka beslut om vinstdelningspolicy.
Motionären yrkar på att styrelsen med stor skyndsamhet påbörjar den process som leder oss fram till
nästa vinstdelningspolicy, framtida industriengagemang, medlemspolicy och att denna process sker
genom dialog med oss ägare och styrelsen. Som positiva förebilder anges hur Södra Skogsägarna och
Lantmännen arbetat fram och utformat sina policys.
Koden för styrning av kooperativa föreningar anger att medlemmar ska ges möjlighet till insyn och
påverkan. Mot bakgrund av detta deklarerade styrelsen redan i juni 2021 sin avsikt beträffande den
vinstdelningsprincip som skulle föreslås föreningsstämman 2022. Detta presenterades och
debatterades senare vid föreningens förtroenderåd i september 2021. Styrelsens förslag
presenterades även på ett flertal medlemskvällar under hösten 2021 där uppemot 1 000 medlemmar
deltog. Styrelsen anser därmed att processen skett med stor transparens och i enlighet med koden.
Styrelsens vinstdelningspolicy för åren 2021 till 2025 bygger framför allt på insatsemissioner vilket i
praktiken innebär en omfördelning av ägandet av det som i balansräkningen kallas ”eget kapital” från
kollektivt ägt till enskilt ägt av medlemmar. Begreppet ”eget kapital” kan sägas liknas vid föreningens
förmögenhet. Bakgrunden till detta är att styrelsen anser att ifall en större andel av ”eget kapital” ägs
av enskilda medlemmar så ökar intresset för medlemskapet, inte bara intresset av att göra kortsiktiga
virkesaffärer. Vi behöver finna vägar för att skapa långsiktiga engagemang för föreningen och
insatsemissioner är ett viktigt verktyg för detta.
Tanken med vinstdelningsmodellen är att när förmögenheten tilldelas enskilda medlemmar ge en
god årlig ränta på denna förmögenhet fram till dess att medlemmen utgår från föreningen och värdet
av förmögenheten betalas ut. Detta skapar utan tvekan ett brett intresse för föreningen och
sannolikt ett större engagemang, till exempel på våra årsmöten.
Styrelsens vinstdelningspolicy gäller under uppbyggnadsperioden av den nya föreningen Norra Skog.
Den väg som valts för vinstdelning under dessa första fem år är avvägd på ett sådant sätt att det ger
bästa möjliga förutsättning för föreningen att bygga marknadsstyrka för att kunna vara en aktör som
verkar långsiktigt och uthålligt. Det är ännu för tidigt för oss att anta en utdelningsmodell som helt
efterliknar Södra Skogsägarna, men ifall vi står enade och gemensamt drar i samma riktning finns
goda möjligheter till att vi efter dessa första fem år har byggt den grund som behövs för att skapa
samma bukett av utdelningsinstrument som finns i Södra Skogsägarna.
Motionärens yrkande om att skyndsamt påbörja processen som leder oss fram till nästa
vinstdelningspolicy ligger i linje med den ägardialog med medlemmarna över tid som styrelsen nu
startat upp. Förtroenderådet har arbetat med frågan varefter styrelsen har beslutat att en
medlemsdialog ska ske utgående från de strategiska frågor som förtroenderådet prioriterar.
I ägardialogen kommer förtroenderådet och skogsbruksområdena att ha en nyckelroll.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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Motion 19

64

Motion från Skellefteå södra Burträsk skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående valbar vinstdelning
Motionären vill att Norra Skog ska utreda frågan om att ha en variabel utdelning av vinsten i stället
för att enbart erbjuda emitterade insatser.
Styrelsens vinstdelningspolicy för åren 2021 till 2025 bygger framför allt på insatsemissioner vilket i
praktiken innebär en omfördelning av ägandet av det som i balansräkningen kallas ”eget kapital” från
kollektivt ägt till enskilt ägt av medlemmar. Begreppet ”eget kapital” kan sägas liknas vid föreningens
förmögenhet. Bakgrunden till detta är att styrelsen anser att ifall en större andel av ”eget kapital” ägs
av enskilda medlemmar så ökar intresset för medlemskapet, inte bara intresset av att göra kortsiktiga
virkesaffärer. Vi behöver finna vägar för att skapa långsiktiga engagemang för föreningen och
insatsemissioner är ett viktigt verktyg för detta.
Tanken med vinstdelningsmodellen är att när förmögenheten tilldelas enskilda medlemmar ge en
god årlig ränta på denna förmögenhet fram till dess att medlemmen utgår från föreningen och värdet
av förmögenheten betalas ut. Detta skapar utan tvekan ett brett intresse för föreningen och
sannolikt ett större engagemang, till exempel på våra årsmöten.
Insatsemissionerna kopplar till föreningens ”eget kapital” i balansräkningen. Men en stor del av
denna förmögenhet är bundna i industrier, lager och kundfordringar. Att göra det valbart att välja en
efterlikvid i stället för en insatsemission vore därför inte möjlig. Detta eftersom efterlikviden i
motsats till insatsemissionen kopplar till föreningens likviditet. Eftersom en stor del av
förmögenheten är bundet i olika tillgångar är det inte möjligt att dela ut lika stor vinstdelning i direkt
likviditet. En efterlikvid skulle därför i dagsläget aldrig kunna ha samma storlek som en
insatsemission.
Styrelsens vinstdelningspolicy gäller under uppbyggnadsperioden av den nya föreningen Norra Skog.
Den väg som valts för vinstdelning under dessa första fem år är avvägd på ett sådant sätt att det ger
bästa möjliga förutsättning för föreningen att bygga marknadsstyrka för att kunna vara en aktör som
verkar långsiktigt och uthålligt. Det är ännu för tidigt för oss att anta en utdelningsmodell som helt
efterliknar Södra Skogsägarna, men ifall vi står enade och gemensamt drar i samma riktning finns
goda möjligheter till att vi efter dessa första fem år har byggt den grund som behövs för att skapa
samma bukett av utdelningsinstrument som finns i Södra Skogsägarna.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås.
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Motion 20

66

Motion från Bergs skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående att sätta gräns på styrelsens och Vd:s mandat
Motionen från Bergs sbo vill begränsa mandatet för styrelse och Vd genom att inte tillåta förvärv
eller försäljning av tillgångar till ett större värde än 1/4 av eget kapital. Motionen hänvisar till de två
affärer som gjordes när skogsfastigheter såldes och investering i stället skedde i Husums massabruk.
Styrelsen är av den bestämda uppfattningen att de två affärer som gjordes inte hade varit möjliga
ifall de kommit ut i offentligheten. Föreningens bägge motparter i affärerna var mycket tydliga i detta
avseende. Beträffande investeringen i Husums massabruk så skulle dessutom sannolikt andra
kraftfulla och kapitalstarka marknadsaktörer gjort allt i sin makt att förhindra affären ifall
förhandlingarna blivit offentligt kända. Detta eftersom den affären mycket radikalt stärker
föreningen på framtidens virkesmarknad.
Det finns naturligtvis möjligheter för stämman att sätta begränsningar liknande det som föreslås i
motionen. Dock regleras detta inte så som motionären skriver av 7 kap 5§ i lagen om ekonomiska
föreningar, utan denna paragraf reglerar styrelsens interna arbete.
Inom skogsindustrin i norra Sverige befinner vi oss på en oligopolmarknad med ett fåtal aktörer som
har mycket stor marknadsmakt. Detta marknadsklimat skiljer sig avsevärt från branscher där
marknadsmakten är fördelad på fler aktörer. För vår del innebär detta att större strukturella affärer
måsta hanteras med hög grad av sekretess. Den begränsning som föreslås medför att föreningens
styrelse hamnar i ett taktiskt underläge när det gäller möjligheterna till framtida strukturella
omvandlingar.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås.
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Motion 21

68

Motion från Bergs skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Vad vill vi med vår förening? Utred föreningens strategi och framtida vägval.
Motionären ifrågasätter om det finns en tydlig strategi för föreningen. Vad vill vi? Ska föreningen
överhuvudtaget äga industrier och sågverk? Och vad var tanken med förvärvet av 30 procent i
Husum Pulp AB?
Motionären yrkar på att ge olika skogsbruksområden i uppgift att arbeta med vilken väg och vilken
strategi föreningen ska ha, låta dem arbeta med detta i två år och integrera med varandra för att
sedan presentera ett resultat som vi sedan låter ledningen implementera.
Styrelsen vill framhålla att föreningen har en mycket tydlig strategiprocess. Ändamålsparagrafen i
stadgarna ligger till grund för föreningens strategiarbete. Visionen ”Ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt
skogsföretagande för ett hållbart samhälle” beskriver riktningen och känslan när vi lyckas. Norra
Skogs filosofi är vår gemensamma guide till hur vi skapar den företagskultur som tillsammans med
struktur lägger grunden för att nå vår vision och våra mål.
Vid styrelsens strategiseminarium i juni-augusti fokuseras på större kostnadsposter, utmaningar och
möjligheter samt styrelsens övergripande mål och måluppfyllelse. Under perioden septembernovember fokuseras på strategiska aktiviteter för att nå mål på kort och längre sikt. Vid styrelsens
strategiseminarium i november, som pågår under tre dagar, fastställs strategierna.
Styrelsen har inte en strategi utan en väv av strategier bestående av medlemsstrategi, skogsstrategi,
virkesstrategi, industristrategi-trämekanisk industri, marknadsstrategi, industristrategi-cellulosa,
kommunikationsstrategi, hållbarhetsstrategi, näringspolitisk strategi, processutvecklingsstrategi och
personalutvecklingsstrategi. Genom delägarskapet i Husum Pulp samverkar Norra Skog även med
Metsä Boards industri- och marknadsstrategi.
En viktig del i medlemsstrategin är att utveckla en process för en ägardialog med medlemmarna över
tid som drivs av de lokala skogsbruksområdena. Förtroenderådet kommer att ha en nyckelroll som
mottagare av inspel och beslut om teman för ägardialoger. Vid en omröstning vid förtroenderådet i
Lycksele hösten 2021 om ämnen att föra ägardialog om fick följande ämnen flest röster;
näringspolitik (45), demokratisk organisation (35), vinstdelning och Norra Skogs affärsmodell (25)
samt industriutveckling (11).
Styrelsen ser ägardialogen med medlemmarna som ett viktigt verktyg i den fortsatta
strategiprocessen där delägarnas synpunkter och tankar kan fångas upp på ett systematiskt sätt.
Styrelsen ser också att ägardialogen tangerar det motionären efterfrågar och anser att ägardialogen
bör få ha sin gång. Att som motionären vill, starta upp en ytterligare parallell process riskerar att
skapa otydlighet och osäkerhet i den redan beslutade ägardialogen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman avslå motionen.
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Motion 22

70

Enskild motion från Gunnar Johansson
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående försäljning av 30 %-posten i Husum bruk
Motionären yrkar på att aktieposten på 30 % i Husum Pulp ska säljas eftersom den medför alltför stor
exponering för en förening av Norra Skogs storlek.
Styrelsen anser inte att exponeringen eller risken i delägandet av Husum Pulp är för stor i förhållande
till föreningens storlek. Som jämförelse kan nämnas att Södra Skogsägarnas produktionskapacitet av
pappersmassa är större i förhållande till deras virkesvolym än Norra Skogs motsvarande förhållande
med vårt 30 % ägande av Husum Pulp. Södras exponering är ur detta perspektiv 60 % högre.
Sett ur ett skogsindustriellt perspektiv är det framför allt massaindustrin som bidrar med lönsamhet
över längre tidsperioder. Det är till exempel Södra Skogsägarnas ägande av massabruk som byggt
deras ekonomiska muskel. Det är riktig som motionären skriver att det investeras på många håll i
massabruk. Anledningarna till detta är att marknaden långsiktigt förväntas öka. Cellulosa är det enda
material som i tillräcklig utsträckning har möjlighet att ersätta det förpackningsmaterial som idag
görs av oljebaserad plast. Ifall den oljebaserade plasten minskas med två tredjedelar så måste, ifall
ersättningsmaterialet är cellulosabaserat, produktionen av pappersmassa i världen ökas med 50 %.
Naturligtvis kan det vara så att just de år nya stora fabriker driftsätts så påverkas marknaden negativt
men styrelsens bedömning är på längre sikt än så.
Det är korrekt som motionären skriver att Nordea nekade lån till föreningen, men detta berodde på
deras osäkerhet kring fusionen och att den fusionerade föreningen vid lånetillfället inte hade någon
historik samt att Norrskog som en av parterna i fusionen uppvisat långvarig negativ utveckling.
Nordea var däremot intresserade av att låna ut pengar direkt till bruket som sådant ifall detta hade
varit aktuellt, men så var inte fallet utan det var en låneförfrågan från föreningen man behandlade.
Så Nordeas tvivel rörde snarare framtiden för skogsägarrörelsen i norra Sverige och inte
massabruket.
Det är korrekt som motionären skriver att ett massabruk är en elintensiv verksamhet. Dock är det så
att massabrukets sodapanna genererar mer energi än vad massabruket själv förbrukar. Detta innebär
att massabruket är en leverantör av el snarare än en köpare av el. Med den nya sodapanna och
energigenerator som just nu monteras i Husum Pulp kommer dessutom elöverskottet att öka. Ifall
Norra Skog varit ägare av ett pappersbruk i stället för ett massabruk hade motionärens slutsats varit
korrekt.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen avslås.
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Motion 23

72

Motion från Medelpad östra skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Angående styrning av kooperativ förening

Motionären yrkar på att ägarnas övergripande mål och strategi årligen diskuteras och
förankras i föreningens förtroenderåd.
Styrelsen ser vårt nya förtroenderåd som ett viktigt forum för att diskutera och förankra
föreningens övergripande mål och strategiska inriktning på ett övergripande plan.
Medlemsrådet ansvarar för att planera programpunkterna till förtroenderådet. Frågan om
föreningens övergripande mål och strategi har hittills varit återkommande punkter på
förtroenderådets agenda.
Förtroenderådet föreslås även vara initiativtagare till frågeställningar och mottagare av
resultatet från den ägardialog med medlemmarna som nu startas upp på bred front inom
föreningen, där skogsbruksområdena kommer ha en nyckelroll. Ägardialogen med
medlemmarna skapar förutsättningar för bra input till diskussionerna i förtroenderådet om
föreningens övergripande mål och strategier.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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Motion 24

74

Motion från Sollefteå skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående föreningsutbildning för anställda och förtroendevalda
Motionären yrkar på att föreningen inför en introduktionsutbildning för nyanställda som inkluderar
föreningens ändamål och företagsformen ekonomisk förening. Där ska även ingå en presentation och
introduktion till det lokala skogsbruksområdet och dess förtroendevalda. Vidare yrkas på att
föreningen inför en årligt återkommande föreningsdag där anställda och förtroendevalda gemensamt
får möjlighet att öka sina kunskaper om föreningsdemokrati och föreningsstyrning. Samt att dessa
utbildningar utformas och genomförs gemensamt av operativt anställda och förtroendevalda
medlemmar.
Norra Skog har introduktionsprogram på flera nivåer som bland annat inkluderar föreningens
ändamål och företagsformen ekonomisk förening. I det centrala introduktionsprogrammet ges en
genomgång av föreningens ändamålsparagraf och hur skogs- och medlemsorganisationen är
uppbyggd och fungerar. På grund av pandemin har dock det centrala introduktionsprogrammet varit
vilande, men har nu återupptagits igen och kommer att uppdateras under året. Den anställdes chef
har huvudansvaret för att nyanställda introduceras i företaget. Som stöd för att introduktionen sker
på ett enhetligt sätt inom företaget finns bland annat Norra Skogs filosofi och Norra Skogs Akademi.
Norra Skog filosofi är en värdeskapande guide som bland annat beskriver föreningens syfte och
varför vi finns till. Filosofin är ett av föreningens viktigaste verktyg för att bygga vår gemensamma
företagskultur. Den förklarar hur vi ska vara när vi samarbetar, vilka spelregler som gäller för
medarbetarskap och ledarskap. Filosofin är helt enkelt vår guide för att nå visionen.
Norra Skogs Akademi innehåller en mängd olika moduler som gås igenom vid introduktion av nya
medarbetare, bland annat modulen ”Välkommen till Norra Skog” som beskriver företagsform och
föreningens ändamålsparagraf. Akademin fungerar även som stöd vid fortsatt kompetensutveckling.
En ny utbildning ”Föreningsdemokrati” har under året publicerats i föreningens Skogsskola.
Utbildningen är öppen för alla intresserade och beskriver bland annat företagsformen, hur
föreningen är organiserad, hur den styrs och hur du som medlem kan påverka inriktningen.
Styrelsen ser samarbetet mellan förtroendevalda och fältpersonal som viktigt, inte minst i samband
med arrangemang av medlemsaktiviteter. Sbo-råden har alla möjligheter att själva arrangera årliga
föreningsdagar där man lyfter fram föreningsdemokrati och föreningsstyrning. Här ser styrelsen den
kommande ägardialogen med medlemmarna som en naturlig arena för att genomföra detta.
Föreningsstämman kan ses som en årligt återkommande föreningsdag, men att införa ytterligare
gemensamma och årligt återkommande föreningsdagar riskerar att skapa en stelbent organisation.
Styrelsen förespråkar därför att Sbo-råden själva ansvarar för att genomföra föreningsdagar eller
ägardialoger, gärna tillsammans med fältpersonal. Utöver ovanstående anser styrelsen inte att
förtroendevalda ska involveras i introduktionen av nya medarbetare, men ser gärna att Sbo-råden
bjuder in fältpersonal i samband med introduktion av nya förtroendevalda ledamöter.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att första att-satsen anses besvarad och i övrigt avslå motionen.
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Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående utbildning och tillämpning av ägarstyrning
Motionären yrkar på att föreningen gör en stor utbildningssatsning på ägarstyrning för att få
medlemmarna att känna sig delaktiga och på så sätt skapa förtroende, samt ta fram en vision och
strategi utifrån resultatet av ägardialoger och att detta är en process som måste fortsätta så länge
som föreningen vill fortsätta utvecklas.
Styrelsen instämmer i att utbildning och ägardialog är viktiga inslag i en demokratisk förening och har
för avsikt att fortsätta satsningarna inom dessa områden. Vidare anser styrelsen att föreningen har
en bra grund med representativ demokrati och tydliga arenor för delägarna att agera på i form av
Sbo-råd, medlemsråd, förtroenderåd, valberedning, årsmöten, styrelsen och föreningsstämma etc.
Att vara delägare i en ekonomisk förening och ett kooperativt företag ger medlemmen både
rättigheter och skyldigheter. Efter önskemål från förtroenderådet i februari erbjöds alla
förtroendevalda i Norra Skog möjlighet att delta i ett webbinarium i ägarstyrning den 3 maj under
ledning av Peter Normark från Maclean.
Via Svensk kooperation och föreningsnämnden, där Norra Skog är medlemmar, sker samverkan i
form av webbinarier och utbildningar tillsammans med andra kooperativa företag.
Medlemsavdelningen erbjuder också olika former av utbildningar, inspirationsträffar och
webbinarier, samt ett stort kursutbud via Skogsskolan som ständigt utvecklas.
Nyligen publicerades en ny utbildning ”Föreningsdemokrati” i föreningens Skogsskola på webben.
Utbildningen beskriver bland annat företagsformen ekonomisk förening, hur föreningen är
organiserad, hur den styrs och hur du som medlem kan påverka inriktningen i föreningen.
Utbildningen är öppen och finns tillgänglig för alla intresserade. Styrelsen ser det som viktigt att vi
hjälps åt att sprida och marknadsföra föreningens kursutbud vid till exempel medlemsaktiviteter.
Förtroenderådet har arbetat med frågan om en ägardialog med medlemmarna, varefter styrelsen har
beslutat att en ägardialog ska ske utgående från de strategiska frågor som förtroenderådet
prioriterat. Styrelsen ser att medlemsdialogen blir ett viktigt verktyg att diskutera föreningens vision
och strategiska frågor och instämmer i att processen behöver fortsätta över tid.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.

77

78

Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående utbildning och tillämpning av ägarstyrning
Motionären yrkar på att föreningen gör en riktig storsatsning på utbildning i medlemsdemokrati och
att gräsrötterna i djupgående ägardialoger får påverka föreningens vision.
Styrelsen instämmer i att utbildning i medlemsdemokrati och ägardialog är viktiga inslag i en
demokratisk förening och har för avsikt att fortsätta satsningarna inom dessa områden. Vidare anser
styrelsen att föreningen har en bra grund med representativ demokrati och tydliga arenor för
delägarna att agera på i form av Sbo-råd, medlemsråd, förtroenderåd, valberedning, årsmöten,
styrelsen och föreningsstämma etc.
Via Svensk kooperation och föreningsnämnden, där Norra Skog är medlemmar, sker samverkan i
form av webbinarier och utbildningar tillsammans med andra kooperativa företag.
Medlemsavdelningen erbjuder också olika former av utbildningar, inspirationsträffar och
webbinarier, samt ett stort kursutbud via Skogsskolan som ständigt utvecklas.
Nyligen publicerades en ny utbildning ”Föreningsdemokrati” i föreningens Skogsskola på webben.
Utbildningen beskriver bland annat företagsformen ekonomisk förening, hur föreningen är
organiserad, hur den styrs och hur du som medlem kan påverka inriktningen i föreningen.
Utbildningen är öppen och finns tillgänglig för alla intresserade. Styrelsen ser det som viktigt att vi
hjälps åt att sprida och marknadsföra föreningens kursutbud vid till exempel medlemsaktiviteter.
Förtroenderådet har arbetat med frågan om en ägardialog med medlemmarna, varefter styrelsen har
beslutat att en ägardialog ska ske utgående från de strategiska frågor som förtroenderådet
prioriterat. Styrelsen ser att medlemsdialogen blir ett viktigt verktyg att diskutera föreningens vision
och strategiska frågor och instämmer i att processen behöver fortsätta över tid.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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Motion 27
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Motion från Kramfors skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående utbildning av förtroendevalda
Motionären yrkar på att föreningen avsätter en stor summa för fortbildning av förtroendevalda.
Styrelsen instämmer i att utbildning av förtroendevalda i kooperativa frågor är viktigt och föreningen
satsar redan idag resurser på kurser, webbinarier och utbildningar och har för avsikt att fortsätta
satsningarna inom dessa områden. Styrelsen anser dock att det är viktigt att satsningarna görs på ett
kostnadseffektivt sätt.
Via Svensk kooperation och föreningsnämnden, där Norra Skog är medlemmar, sker samverkan i
form av webbinarier och utbildningar tillsammans med andra kooperativa företag.
Medlemsavdelningen erbjuder också olika former av utbildningar, inspirationsträffar och
webbinarier, samt ett stort kursutbud via Skogsskolan som ständigt utvecklas.
Nyligen publicerades en ny utbildning ”Föreningsdemokrati” i föreningens Skogsskola på webben.
Utbildningen beskriver bland annat företagsformen ekonomisk förening, hur föreningen är
organiserad, hur den styrs och hur du som medlem kan påverka inriktningen i föreningen.
Utbildningen är öppen och finns tillgänglig för alla intresserade. Styrelsen ser det som viktigt att vi
hjälps åt att sprida och marknadsföra föreningens kursutbud vid till exempel medlemsaktiviteter.
Styrelsen anser att redan beslutade aktiviteter möter motionens intentioner, men kan inte ställa sig
bakom motionen som yrkar på att avsätta en stor summa pengar för fortbildning av förtroendevalda.
Styrelsen anser att motionens intentioner kan genomföras inom redan beslutad budgetram.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Motion 28
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Motion från Medelpad östra skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående jordförvärvslagen
Motionären vill att Norra Skog verkar för att fastigheter som säljs via Allmänna arvsfonden ska säljas
till enskilda skogsägare för att följa intentionerna i jordförvärvslagen, att stärka det enskilda ägandet.
Syftet med jordförvärvslagen är att främja bosättning och sysselsättning i glesbygd, underlätta
omarrondering i områden med stark ägosplittring samt upprätthålla balans mellan privatpersoner
och bolagens markinnehav.
Styrelsen delar motionärens uppfattning att även fastigheter som säljs av Allmänna arvsfonden
genom Kammarkollegiet ska följa intentionerna i jordförvärvslagen och i första hand säljas till
enskilda skogsägare.
Norra Skog har under längre tid jobbat med markbalansen mellan enskilda och juridiska skogsbolag.
Regeringen aviserade den 3 mars en översyn av jordförvärvslagen och gav Jordbruksverket ett
regeringsuppdrag att se över lagen och detta kommenterade landsbygdsministern enligt nedan.
– ”Jordförvärvslagen syftar till att bevara balansen i markägandet mellan fysiska och juridiska
personer. Det är viktigt för en levande landsbygd, för jobb och aktivt brukande i hela landet. Med
dagens beslut ser vi till att det inte ska gå att kringgå lagen, säger landsbygdsminister Anna-Caren
Sätherberg.”
Uppdraget ska redovisas den 3 juni 2022.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.
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Motion 29
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Motion från Medelpad östra skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion om mer resurser till näringspolitiskt arbete
Motionären yrkar på att Norra Skog tillsätter ytterligare resurser för arbete med skogspolitik och verkar
för skogsägarna i dessa frågor, samt att det näringspolitiska arbetet redovisas återkommande till
medlemmarna, till exempel via inslag i tidskrifter, hemsidan eller utskick.
Styrelsen instämmer i att det näringspolitiska arbetet är viktigt för oss medlemmar och vill belysa hur
föreningen jobbar med frågorna på bred front och tillsammans med andra föreningar och aktörer.
Näringspolitiska frågor är en stående punkt på styrelsens dagordning. Ordförande och vice ordförande är
aktiva i skogsägardelegationen som belyser skogspolitiska frågor på nationell och internationell nivå.
Som remissinstans i näringspolitiska frågor är Norra Skog med och påverkar i en mängd frågor. Det kan
handla om kommunala propåer, statliga utredningar och myndighetsutredningar. Föreningen behandlar
många av de frågor som har betydelse för våra medlemmar – allt från skogliga utredningar,
bevarandeplaner, lokala klimat- och energistrategier och samrådshandlingar, till EU-frågor,
rennäringsfrågor samt jakt- och artskyddsärenden. Under året har Norra Skog inlämnat ett 20-tal
remissutlåtanden samt stöttat medlemmar i ett flertal juridiska ärenden.
Som näringspolitisk aktör verkar vi genom föreningens tjänstepersoner på olika nivåer samt
förtroendevalda näringspolitiska ombud och viltombud som på lokal nivå påverkar politiken.
Norra Skog har därtill även ett mycket gott samarbete med LRF Skogsägarna och övriga
skogsägarföreningar. Genom medlemsavdelningen samordnas det näringspolitiska arbetet med
remissvar, omvärldsanalyser och deltagande i olika utredningar och referensgrupper. Tillsammans med
LRF Skogsägarna och övriga skogsägarföreningar sker avstämningar varannan vecka.
Efter fusionen har Norra Skog förstärkt det näringspolitiska arbetet och stödet för skogsägare som
drabbas av intrång med juridisk kompetens. Under året har föreningen bland annat JK-anmält
Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet för myndigheternas agerande vid avverkningstillstånd i fjällnära skog
samt stämt staten i domstol när det gäller tillämpningen av artskydd och utredningsansvar för en
medlems räkning.
Det näringspolitiska arbetet redovisas återkommande till medlemmarna, via inslag i föreningens
medlemstidning, affärstidning, på hemsidan eller via utskick, debattartiklar, nyhetsbrev samt på sociala
medier. Därtill sparas remissyttranden på förtroendewebben för genomläsning.
Vi noterar även viss framgång i de frågor som motionären lyfter fram. Till exempel har Skogsstyrelsen
slutat med registreringen av nyckelbiotoper. Förslaget om att göra naturreservat av större delen av
fjällnära skogen kom inte med i skogspropositionen, i stället ska skydd av skog huvudsakligen ske genom
frivillighet med skogsägarens samtycke. Föreningen fick stor medial uppmärksamhet i artskyddsfrågan och
blev inbjudna till miljö- och jordbruksutskottet. Föreningens Vd blev även inbjuden till rundabordssamtal
med landsbygdsministern och miljöministern i slutet av april i år.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå första att-satsen.
Styrelsen föreslår vidare föreningsstämman att bifalla motionens andra att-sats.
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Motion från Piteå-Älvsbyn skogsbruksområde
…………………………………………………………………
STYRELSENS YTTRANDE

Motion angående Vindkraftsavtal
Motionären vill, med anledningen av den pågående och kommande etableringen av vindkraft, att
Norra Skog tar fram ett arrendeavtal för vindkraft som till 100 % bygger på vindfångstprincipen vid
fördelning av ersättning när verken producerar samt att avtalet blir en bilaga till LRF:s vindkraftsavtal.
Motionären belyser vikten av att, som fastighetsägare, ha beredskap och kunskap om vad en
vindkraftsetablering kan innebära för fastigheten med de risker och möjligheter som följer samt
belyser vikten att konsultera juridisk områdeskunskap.
Avtalsfrågan vid vindkraftsetableringar håller på att mogna och kräver löpande aktuell juridisk
kunskap inom avtalsområdet för att, utöver ersättning, bland annat reglera villkor i arrendeområdet
som annan påverkan av infrastruktur, mark för byggande, täkter samt vägar m.m.
Motionens yrkande är att Norra Skog tar fram ett arrendeavtal för ersättning som till 100 % bygger
på vindfångstprincipen som en bilaga till LRF:s vindkraftsavtal. Enligt uppgifter från LRF tillhandahålls
inte längre vindkraftsavtal av LRF utan de hänvisar vidare till andra aktörer med avtalskompetens.
Styrelsen konstaterar vidare att frågan om vindkraft delar föreningens medlemmar i två grupper, de
som är positivt inställda till vindkraft och de som är negativt inställda till vindkraft. Detta talar också
för att frågan hanteras av oberoende aktörer med avtalskompetens på området.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
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Fullmäktige Norra Skogs föreningsstämma den 20 maj 2022
Skogsbruksområde

Uppdrag

Medlemsnr.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnr

Ort

Medlemskap

Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö
Anundsjö

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

536628
041556
766755
359076

Sven
Rolf
Anders
John

Sandström
Edholm
Tällberg
Zachrisson

Norrflärke 158
Norrflärke 157
Järnvägsgatan 68
Kubbe 126

895 93
895 93
895 40
895 93

Bredbyn
Bredbyn
Mellansel
Bredbyn

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Berg
Berg
Berg
Berg

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

721808
663646
650129
702552

Gunnel
Jan-Ola
Torbjörn
Bengt

Hennebo
Eriksson
Skoog
Andersson

Börtnan 721
Böle 243
Östnår 323
Norrgården 333

845 52
845 95
845 94
845 73

Åsarna
Rätan
Hackås
Oviken

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Bjurholm-Fredrika
Bjurholm-Fredrika
Bjurholm-Fredrika
Bjurholm-Fredrika

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

577650
354945
242241
364738

Ingrid
Alexander
Nils-Olof
Erik

Nygren
Öberg
Nilsson
Nordström

Mellantjärn 20
Agnäs 64
Jullovsvägen 141
Berglundavägen 18

916 93
916 91
918 32
916 92

Bjurholm
Bjurholm
Sävar
Bjurholm

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Borgsjö-Haverö
Borgsjö-Haverö

Ordinarie
Ersättare

272035
696676

Sven Olof
Viktoria

Jonsson
Mikaelsson

Albyvägen 30
Ovansjö 124

841 44
841 91

Alby
Ånge

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra
Bygdeå-Nysätra

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

296406
169897
346888
374970
539848
136549

Martin
Harry
Anders
Magnus
Sara
Kjell

Lundgren
Bäckström
Jonört
Ivarsson
Karlsson
Lindgren

Y Ultervattnet 51
Skolgatan 11
Flarkbäcken 150
Bäck 65
Västerbacka 310
Åkullsjön 107

915 91
915 34
915 96
915 98
922 66
915 92

Robertsfors
Ånäset
Flarken
Bygdeå
Tavelsjö
Robertsfors

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Gimån
Gimån
Gimån
Gimån

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

706760
684201
744387
720038

Anders
Carina
Camilla
Egon

Tjernström
Thellbro-Marcusson
Dahlberg

Eriksson

Anviksvägen 18
Holmsjö 173
Våle 201
Grimnäs 300

843 97
843 94
843 96
843 94

Pilgrimstad
Gällö
Gällö
Gällö

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala
Gällivare-Pajala

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

560227
560340
093491
297984

Hans
Veronica
Katarina
Rickard

Fängvall
Apelqvist
Hansson
Lantto

Parakka 4948
Andrasidan vägen 2
Box 1
Masugnsbyn 5060

980 10
982 39
982 21
980 10

Vittangi
Gällivare
Gällivare
Vittangi

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Haparanda
Haparanda

Ordinarie
Ersättare

213640
106755

Einar
Göran

Granström
Tornberg

Kukkola 327
Vojakkala 131

953 91
953 91

Haparanda
Haparanda

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Härnösand
Härnösand
Härnösand
Härnösand

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

657085
651230
740535
353566

Anette
Per Ingvar
Per Eric
Göte

Thelberg
Hamrin
Norberg
Norell

Byn 175
Hanaberg 211
Kragom 153
Innerbrån 117

871 92
871 92
871 95
871 95

Härnösand
Härnösand
Älandsbro
Älandsbro

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Indalen
Indalen

Ordinarie
Ersättare

046582
348317

Erik
Lennart

Öhlén
Henriksson

Gåltjärn 130
Åsen 120

855 92
855 99

Kovland
Liden

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog
Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog

Ordinarie
Ersättare

357197
304867

Jonas
Anders

Westermark
Henriksson

Villagatan 19
Segeantgatan 14

936 51
941 43

Jörn
Piteå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Kalix
Kalix
Kalix
Kalix

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

117110
156779
216410
252700

Ulf
Thomas
Ann-Mari
Jan-Erik

Bjur
Lindbäck
Andersson
Gustavsson

Rudagatan 56
Storien 378
Stora Lppträsk 119
Knektvägen 15

931 53
952 93
952 92
952 63

Skellefteå
Kalix
Kalix
Kalix

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinaire medlem

Kramfors
Kramfors
Kramfors
Kramfors
Kramfors
Kramfors

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

696668
374679
377449
102409
698369
697389

Elenor
Hans
Gunnar
Erik
Erik
Maria

Hamberg
Åkermark
Frölander
Hägerfrid
Gradin
Söderberg

Östra Ödsgatan 19 lgh 1001
Ållsta 228
Djupövägen 25 A lgh 0903
Tollsätter 103
Tulegatan 15
Snäppvägen 10

872 36
872 92
881 31
873 98
871 41
891 40

Kramfors
Bollstabruk
Sollefteå
Nordingrå
Härnösand
Örnsköldsvik

Seniormedlem
Ordinaire medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Krokom
Krokom
Krokom
Krokom
Krokom
Krokom

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

670960
650838
697931
780170
712922
664499

Daniel
Örjan
Anders
Karin
Beret
Andréas

Isvén
Ernhed
Olsson
Johansson Ryd
Bertilsdotter
Axelsson

Gunhilds väg 29
Böle 214
Rönningsberg 132
Västerviksgränd 1
Västbyn 165
Alsen 155

832 55
835 98
835 96
832 44
835 98
835 93

Frösön
Offerdal
Trångsviken
Frösön
Offerdal
Alsen

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal
Luleå älvdal

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

101362
234001
616699
350451
356409
046817
501263
250449

Lennart
Lennart
Magnus
Magnus
Lars
Karl-Johan
Maria
Birger

Bergquist
Bergman
Wemmenhag
Kvickström
Persson
Stenman
Persson
Nilsson

Smaragdvägen 43
Östra Brunnsgatan 45
Brogatan 2B lgh 1102
Stentorpsgatan 9
Yrkesgatan 55 B
Vaikijaur 616
Västra Villavägen 12
Mässvägen 8

961 46
972 51
974 32
962 32
974 34
962 95
972 53
975 93

Boden
Luleå
Luleå
Jokkmokk
Luleå
Jokkmokk
Luleå
Luleå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

082163
528773
513989
206873
138800
111929

Ingemar
Gabriella
Inga Lill
Stellan
Rickard
Roland

Jonsson
Önnerlöv
Andersson
Renman
Sundberg
Heldestad

Tannbäck 25
Forsmyrvägen 11
Norrbyberg 66
Norrvägen 128
Bärstigen 39
Brännbergsvägen 11

921 92
921 42
921 95
920 42
921 42
921 36

Lycksele
Lycksele
Blåviksjö
Vindelgransele
Lycksele
Lycksele

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

156701
790478
551341
389528

Gustaf
Åke
Cecilia
Doris

Öhman
Hägglund
Åstrand
Vikberg

Lövsele 10
Svarattjärn 171
Backen 157
Bäckboda 112

932 94
931 93
932 93
932 94

Lövånger
Skellefteå
Lövånger
Lövånger

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Medelpad Östra
Medelpad Östra

Ordinarie
Ersättare

696412
649368

Björn
Åsa

Wiklander
Eriksson

Svaleri 310
Jällvik 316

861 95
861 93

Söråker
Ljustorp

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

033073
575801
035718
571008

Kerstin
Owe
Lennart
Emma

Sjöström

Brattsbacka 76
Sunnansjö 73
Lomnäs 12
Öre 17

914 94
914 91
914 93
914 96

Nyåker
Nordmaling
Norrfors
Håknäs

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

88

Pernestam
Moström
Johansson

Nordmaling
Nordmaling

Ordinarie
Ersättare

306029
308226

Per-Gunnar Israelsson
Erik
Barrlund

Vasagatan 10
Mullsjö 11

910 60
914 90

Åsele
Nordmaling

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Norsjö-Malå
Norsjö-Malå
Norsjö-Malå
Norsjö-Malå

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

185841
205230
054992
589861

Anund
Staffan
Gun
Marjet

Hedlund
Larsson
Larsson
Gustavsson

Rislidenvägen 49
Bjursele 85
Berget 20
Rentjärnvägen 3

935 91
935 91
935 91
939 91

Norsjö
Norsjö
Norsjö
Rentjärn

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn
Piteå-Älvsbyn

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

105171
104006
009911
104117
326356
264512
542652
013218

Berit
Anna
Bo
Louise
Anders
Stefan
Tomas
Per

Hardselius
Karlsson
Andersson
Lundberg
Öquist
Hardselius
Viklund
Stenvall

Nybyn 23
Bredsel 82
Persöbyvägen 194
Backträskvägen 130
Gamla Sjulnäsvägen 9
Nybyn 23
Kämpevägen 144
Långnäsvägen 45

942 92
942 95
946 91
945 92
946 31
942 92
944 93
946 91

Älvsbyn
Bredsel
Roknäs
Altersbruk
Roknäs
Älvsbyn
Hemmingsmark
Roknäs

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinare medlem

Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda
Ragunda

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

713619
714895
720143
705519
698334
707325

Rolf
Krister
Mikael
Ulla
Ulrika
Kjell-Erik

Nilsson
Backlund
Jonson
Thalén
Karlsson
Sahlin

Hoo 123
Höglunda 337
Strandpromenaden 15
Lien 125
Tegelbruksvägen 6
Håsjöbyn 232

844 92
844 96
192 66
844 91
844 32
844 97

Hammarstrand
Stugun
Sollentuna
Hammarstrand
Hammarstrand
Kälarne

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Råneå
Råneå

Ordinarie
Ersättare

238457
544795

Tor
Gunilla

Johansson
Lindström

Långrtjärn 618
Klockarvägen 17

955 96
955 31

Vitå
Råneå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra
Skellefteå norra

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

247189
051764
257591
352306
508381
034304
290815
111686

Lars Olof
Roger
Anneli
Marita
Zakarias
Nils-Erik
Rikard
Sune

Lundmark
Lindquist
Sandberg Jakobsson
Norlund
Grönlund
Hedblad
Stenberg
Lundström

Lundgärdsvägen 29
Regnstigen 11
Mellangatan 32
Amiralsvägen 30
Södra Ersmark 501
Norra Sillskatan 843
Bjurström 5
Mycklevägen

931 42
931 51
930 47
932 35
934 41
932 37
936 91
931 98

Skellefteå
Skellefteå
Byske
Ursviken
Ersmark
Ursviken
Boliden
Skellefteå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk
Skellefteå södra - Burträsk

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

559172
165492
206016
553271
378593
123579
150207
562866

Marcus
Per-Gunnar
Tomas
Viviann
Lilly-Ann
Egon
Jarl
Kjell

Wikman
Hultman
Warg
Möller
Hultman
Lindgren
Stenberg
Marklund

Lappvattnet 250
Gruvbergsvägen 56
Bergliden 55
Repslagargränd 3 lgh 1302
Gruvbergsvägen 56
Burliden 27
Bjurfors 57
Alhemsgatan 7 D

937 93
937 33
931 96
931 32
937 33
937 92
931 96
931 38

Burträsk
Bygdsiljum
Skellefteå
Skellefteå
Bygdsiljum
Burträsk
Skellefteå
Skellefteå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinaire medlem
Ordinarie medlem
Ordinaire medlem
Ordinarie medlem
Ordinaire medlem

Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

562882
617229
740411
563056
559466
737933
356697
366056

Per-Olof
Viktoria
Olov
Sara Britta
Stefan
Anders
Lars
Jon-Erik

Hedström
Strindlund
Vestén
Edlund
Hansson
Näslund
Sahlén
Nordin

Husnäs 138
Ängsvägen 31B
Södra Åbacken 124
Tängsta 115
Vägersta 120
Skolvägen 4
Tjällsgård 343
Krångvägen 41

882 93
881 32
882 91
880 31
894 93
880 41
881 93
883 70

Helgum
Sollefteå
Långsele
Resele
Överhörnäs
Edsele
Sollefteå
Ramsele

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Sorsele
Sorsele

Ordinarie
Ersättare

201782
087785

Mikael
Lennart

Nilsson
Sjöberg

Tväråträsk 169
Nedre Saxnäs 139

924 92
924 92

Blattnicksele
Blattnicksele

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Storuman
Storuman
Storuman
Storuman

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

124702

Robert
Vakant
Kjell
Vakant

Andersson

Skolvägen 2

920 51

Gunnarn

Ordinarie medlem

Åström

Brattåker 322

923 98

Storuman

Ordinarie medlem

Strömsund
Strömsund
Strömsund
Strömsund
Strömsund
Strömsund
Strömsund
Strömsund

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

650455
702390
690867
696528
740004
716006
668982
695203

Leif
Eva
Elin
Håkan
Mats
Örjan
Magnus
Cararina

Jonsson
Jonsson
Blom
Modin
Näslund
Österud
Olsson
Espmark

Oppat Görvik 825
Öhn 737
Jormvattnet 660
Viken 135
Tjärnnäset 345
Sikås Norra Byvägen 180
Jormvattnet 730
Äspnäs 670

833 48
833 92
833 98
833 59
880 50
833 49
833 98
833 95

Hammerdal
Strömsund
Gäddede
Hoting
Backe
Hammerdal
Gäddede
Strömsund

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall
Sundsvall

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

697923
284556
669024
685585

Anders
Grels
Lars
Mtas

Westlund
Persson
Leman
Edenmark

Hov 114 lgh 1101
Östansjö 168
Allsta 423
Gästa 132

855 91
864 92
853 58
862 95

Sundsvall
Matfors
Sundsvall
Njurunda

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Södra Lappland
Södra Lappland
Södra Lappland
Södra Lappland
Södra Lappland
Södra Lappland
Södra Lappland
Södra Lappland

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

632384
604178
394300
603023
675148
693383
589845
654469

Patrik
Staffan
Eva
Kurt
Runo
Lena
Stefan
Martin

Edblom
Östman
Risberg Bergqvist
Ekbäck
Figaro
Håkansson Lif
Andersson
Degerman

Box 100
Klövervägen 4
Risträsk 163
Lilla Annevare 1
Hissjö 230B
Siksjöhöjden 151
Hantverksgatan 2
Övre Malgonäs 17A

917 22
917 32
921 99
912 93
905 91
912 99
917 31
912 92

Dorotea
Dorotea
Lycksele
Vilhelmina
Umeå
Vilhelmina
Dorotea
Vilhelmina

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ej medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Torp-Stöde
Torp-Stöde

Ordinarie
Ersättare

651516
682241

Per Magnus Sjödell
Joakim
Edlund

Gissjö 591

Ås 165

841 74
865 91

Fränsta
Alnö

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar
Umeå norra-Sävar

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

015067
335363
114987
042595
593621
340006

Helén
Johan
Solveig
Per-Gunnar
Ulrika
Krister

Eriksson
Karlsson
Larsson
Olovsson
Israelsson
Vincent

Krokbäck 18
Klappmark 20
Gubböle 325
Övre Näset 10
Tavelsjövägen 19
Stavarvägen 20

918 91
918 91
905 93
922 66
922 66
907 88

Sävar
Sävar
Umeå
Tavelsjö
Tavelsjö
Täfteå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinaire medlem
Ordinaire medlem
Ordinarie medlem
Ordinare medlem

Vindeln
Vindeln
Vindeln
Vindeln

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

136603
326313
080659
149349

Pär
Bert-Ove
Jan Olof
Staffan

Holmström
Hägglund
Lindberg
Sandström

Öbackavägen 12 C
Lillträsk 6
Överrödå 104
Manjaur 205

903 33
922 92
922 92
922 75

Umeå
Vindeln
Vindeln
Åmsele

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

344141

89

Vindeln
Vindeln

Ordinarie
Ersättare

108731
096601

Rune
Kenneth

Johansson
Nilsson

Sunnansjönäs 50
Snickargränd 3

922 92
922 31

Vindeln
Vindeln

Ordinarie medlem
Seniormedlem

Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra
Vännäs-Umeå södra

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

179418
177431
353213
177180
208124
776416
314099
228419

Anders
Roland
Jesper
Ulf
Staffan
Stefan
Maria
Göran

Nilsson
Folkesson
Ullström
Johansson
Sandström
Lindgren
Persson
Edblom

Selet 7
Skogsvägen 31
Sörmjöle 276
Svidjevägen 1
Stugunäs 41
Östra Spöland 82B
Sörmjöle 267
Önskanäs 2

911 92
911 35
905 83
904 40
905 83
911 92
905 83
911 91

Vännäs
Vännäsby
Umeå
Röbäck
Umeå
Vännäs
Umeå
Vännäs

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinaire medlem

Åre
Åre
Åre
Åre

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

730300
689297
674028
706450

Pål-Örjan
Petter
Malin
Elsa

Wågegård
Bixo
Svärd
Danielsson

Krondikesvägen 50 B lgh 1202
Byevägen 31 A
Eggen 795
Rista 180

831 47
837 41
837 96
837 94

Östersund
Mörsil
Undersäker
Järpen

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra
Örnsköldsvik Norra

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

560545
096296
052345
503428
540064

Lena
Johan
Henrik
Jan
Maria
vakant
Gustaf
vakant

Lindgren
Hörnqvist
Hägglund
Sjöberg
Edin

Torsbacken 186
Hemling 413
Svedje 115
Rullnäs 109
Västanå 148

890 50
897 91
896 93
896 93
896 91

Björna
Långviksmon
Gideå
Gideå
Husum

Ordinarie medlem
Ordinaire medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Källström

Hundsjö 121

896 93

Gideå

Ordinaire medlem

Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik södra
Örnsköldsvik Södra
Örnsköldsvik Södra

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

248355
396567
320048
060186

John
Mari
Mats
Anders

Hallin
Sjödin
Andersson
Hellström

Östertjäl 516
Happstavägen 33B
Hanabäck 209
Hämra 212

893 96
894 91
891 92
893 95

Sidensjö
Själevad
Örnsköldsvik
Sidensjö

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Östersund
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund

Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare
Ordinarie
Ersättare

744905
660140
720690
744867
666475
718556

Lasse
Brigitta
John
Mats
Stefan
Lars-Olov

Rådman
Karlsson Engelsberger
Björklund
Hallquist
Magnusson
Landgren

Kallsta 155
Loke 130 lgh 1001
Loke 110
Näs-Ålsta 325
Hara 401
Lits-Bye 340

836 92
834 99
834 99
845 93
832 94
836 91

Lit
Tandsbyn
Tandsbyn
Fåker
Orrviken
Lit

Ordinarie medlem
Ordinaire medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Överkalix
Överkalix

Ordinarie
Ersättare

210277
234036

Per
Gunnar

Larsson
Liljebäck

Allsjärv 60
Östra Stråkan 5

956 92
956 92

Överkalix
Överkalix

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

Övertorneå
Övertorneå

Ordinarie
Ersättare

353299
102636

Bengt
Henrik

Toolanen
Wahlberg

Öströmvsägen 11
Soukolojärvi 34

975 95
957 92

Luleå
Övertorneå

Ordinarie medlem
Ordinarie medlem

90

290394
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