
ÅRSREDOVISNING FÖR 1998

Sveriges Skogsvårdsförbunds styrelse avger härmed förvaltningsberättelse för förbundets verksamhet
under 1998 samt ekonomisk redovisning.

Förvaltningsberättelse
Sveriges Skogsvårdsförbunds ekonomiska ställning är god. Skogsvårdsförbundet har en mycket god
soliditet, vilket ger ekonomiska förutsättningar för den pågående utvecklingen av verksamheten och
organisationen.

ÅRSMÖTE
Skogsvårdsförbundets årsmöte ägde rum den 13 mars 1998 på Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. I
samband med årsmötet arrangerades också en Medlemsdag innehållande ett kåseri om skogsnäringen av
Björn Sprängare samt en guidad visning av Kungliga slottet på temat ”Trä och tradition”. Årsmötet och
Medlemsdagen lockade ca 100 deltagare.

STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. Närvaron vid styrelsemötena har varit mycket hög. I
genomsnitt har nio av elva ordinarie ledamöter deltagit. I maj drabbades förbundets styrelse av en stor
förlust genom styrelseledamoten Odd Engströms bortgång.
Från årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande: Björn Sprängare, Ståthållare intill årsmötet 1999
Vice Ordförande: Maria Norrfalk, Generaldirektör Skogsstyrelsen intill årsmötet 2000
Sekreterare: Lars-Olof Österström, VD Sveriges Skogsvårdsförbund

Övriga ordinarie ledamöter
Intill årsmötet 1999
Åsa Domeij, agronom SLU
Odd Engström, (t.o.m. 18 maj 1998)
Gunnar Johansson, skogsvårdschef Korsnäs AB
Eva Stattin, jägmästare Sveriges Lantbruksuniversitet
Lars-Eric Åström, skogsbrukare
Intill årsmötet 2000
Kerstin Carlsson, ordförande i Svenska Orienteringsförbundet
Lars Palm, fil dr media- och kommunikation
Åke Pettersson, ordförande i Svenska Skogsarbetareförbundet
Carl-Gustaf Åkerhielm, jägmästare Dylta Bruk
Suppleanter
Intill årsmötet 1999
Björn Lundgren, VD Int Foundation for Science
Bo Nilsson, fortbildningsledare Univex
Evert Sunesson, skogsvårdskonsulent
Intill årsmötet 2000
Lars Gabrielsson, bitr. skogschef Mellanskog
Mårten Larsson, skogsförvaltare SCA

Arbetsutskott: Björn Sprängare, Maria Norrfalk och Lars-Olof Österström.
Valberedning: Sven Sjunnesson (sammankallande), Alf Arvidsson, Jonas Jacobsson, Bo Wallin och Jan
Sandström.
Revisorer: Lars-Anders Fryxell och Mårten Bendz med Anders Skeppstedt och Ingemar Nordansjö som
suppleanter.



MEDLEMSKAP / MEDLEMSNYTT
Antalet medlemmar i förbundet var under året 7700. Medlemsnytt utkom med fyra nummer under året och
har resulterat i en ökad kontakt med medlemmarna. Många beställningar och anmälningar till våra
evenemang har gjorts via Medlemsnytt. Nya medlemmar har främst rekryterats i samband med
prenumerationsvärvningskampanjer och förbundets evenemang. En medlemskonsult anlitades för att
utveckla medlemskapet och detta arbete intensifieras under nästa år. Under året inleddes en
medlemsundersökning där samtliga medlemmar tillfrågades om vilka profilfrågor förbundet bör driva
under kommande år.

SKOGEN
På uppdrag av styrelsen har tidningen fortsatt att utveckla sin profil som obunden och granskande
branschtidning. Under året behölls personallösningen där en tidigare anställd journalist ersattes av ett antal
specialiserade frilansskribenter. Tidningen utkom med 11 nummer under 1998. Upplagan var 15600 (16
200) enligt Tidningsstatistik AB (TS). Marknadsföringen av prenumerationer omfattade framförallt
telemarketing. 1 800 nya prenumeranter (brutto) rekryterades under året, främst bland större skogsägare.
På Åland fick tidningen närmare 200 nya prenumeranter. Annonsförsäljningen var fortsatt god.
En läsvärdesundersökning utfördes av TEMO. Den visade att läsarna är mycket engagerade. Den normala
lästiden för ett nummer är 1 timme och 40 minuter (genomsnitt för facktidningar är 39 minuter). Störst
intresse har läsarna av skogsskötsel, virkesmarknad och skogsägarekonomi.

SKOG&FORSKNING
En redaktör anställdes i april. Under året producerades totalt fem nummer, inklusive den försenade utgåvan
av nr 3/4 1997. De fem utgåvorna hade följande tema naturskydd, skogspolitik, skogscertifiering,
allemansrätt samt lövträ. I oktober projektanställdes en person t o m mars 1999 för att bland annat kartlägga
marknaden för Skog&Forskning och för att marknadsföra tidskriften. En del nya prenumerationer har
tecknats under detta arbete, men i huvudsak handlar det om ett långsiktigt arbete som ska ge resultat under
1999. Under 1998 har antalet prenumeranter sjunkit till strax under 1500 ex.
Ett arbete med att utveckla innehållet inleddes under 1998. Detta syftar till att även kunna ta med kortare
eller längre forskningsnyheter samt debattinlägg. Arbetet fortsätter under 1999.

FÖRLAGET
Under våren producerades boken ”Certifiering av skogsbruk” i samarbete med Världsnaturfonden WWF,
och en ny utgåva av skolmaterialet ”Naturtolvan” i samarbete med Skog och Ungdom. Under året inleddes
även arbetet med den nya uppslagsbok som ska utkomma under 1999, ”Sveriges Skogsvårdsförbunds
Skogsencyklopedi”. Flera andra projekt analyserades under hösten, varav minst ett blir verklighet under
1999. Detta är en ny utgåva av ”Skogsord”, som är en engelsk-svensk ordbok . Förlagets inriktning är att
producera nyttiga kunskapsböcker inom Skogsvårdsförbundets kunskapsområde.

UTMÄRKELSER
Bernadotte-priset: VD, Björn Hägglund
Guldkvisten: professor Stig Andersson, ekolog Olov Johansson, VD Pär Järnland, Skog Dr Reidar
Persson, skogsdirektör Sven Sjunnesson.

HÖSTEXKURSIONEN
Den 19 - 20 augusti genomfördes Skogsvårdsförbundets höstexkursion i Västerbottenskogarna.
Exkursionen ”Har skogsbruket i Norrlands inland någon framtid?” var ett samarrangemang mellan
Skogsvårdsförbundet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten,
Sågverksföreningen, Skogsägareföreningen Västerbottenbotten/ Örnsköldsvik och Statens Fastighetsverk.
Debatten rörde främst statens och miljöorganisationernas agerande i Njakafjällsärendet samt utvecklingen
av vidareförädlingen av skogsråvara. Exkursionen som hade stark lokal anknytning samlade 200 deltagare
från både skogliga och icke-skogliga organisationer. För första gången på flera år blev höstexkursionen
överbokad.



SKOGSFORUM
SkogsForum är en plattform där olika intressegrupper möts, debatterar och förmedlar kunskaper i viktiga
skogsfrågor. Förbundets andra forum arrangerades i Stockholm den 16 november och lockade ca 120
deltagare. Temat var ”Vårda allemansrätten” och man belyste och diskuterade allemansrätten från
historiska, juridiska, politiska, markägarrättsliga och nyttjandeaspekter. Samtliga riksdagspartier var
representerade vid den avslutande politiska debatten och där framkom det att behovet är stort av en översyn
av den lagstiftning som berör kommersiellt nyttjande av naturen , s k innovationsturism.

MÄNNISKAN OCH SKOGEN
Den 15 juni genomförde Skogsvårdsförbundet tillsammans med Skogen i Skolan och Kungliga Skogs-
och Lantbruksakademien ett seminarium på temat ” Människan och skogen”. I samband med jubileet, som
samlade 150 deltagare, utdelades Skogsvårdsförbundets utmärkelser av HKH prinsessan Lilian. Jubileet
avslutades med middag i Koppartälten, Hagaparken.

UPPDRAG
Skogsvårdsförbundet slutförde bokprojektet ”Certifiering av skogsbruk”, i samarbete med WWF och
Kinnarps.
Under våren var Pär Stenmark utlånad på halvtid som sekreterare i Miljödepartementets utredning om
framtida finansiering av skogsreservat. Miljödepartementet ersatte förbundet för kontors- och
administrationskostnader.
Internationellt
På uppdrag av Sida har förbundet stöttat The European Tropical Forest Advisors Group, ETFAG, med ett
sekretariat. Stödet avslutades under våren 1998. På uppdrag av Sida har förbundet även deltagit vid
internationella möten och lett föreläsningar .

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Nätverket för Internationella Skogsfrågor (NIS) startade i mitten på oktober och hade vid årsskiftet drygt
100 medlemmar. Nätverkets syfte är att öka intresset och engagemanget för internationella skogsfrågor.
NIS är främst baserat på e-post och hemsida och delvis externt finansierat.
Förbundet var arrangör för två utländska studiebesök. Gäster från USA och Österrike studerade svenskt
skogsbruk i maj respektive september. I september arrangerade Skogsvårdsförbundet en två veckor lång
studieresa till British Columbia, Kanada. Resan lockade 23 deltagare.
Övriga internationella engagemang
Skogsvårdsförbundet höll sekretariatet för European Forestry Network, EFN, ett nätverk för förbundets
systerorganisationer i Europa.
Skogsvårdsförbundet var representerat vid Nordisk Skogsunions (NSU) kongress i Danmark i juni.
Skogsvårdsförbundet var representerat i Sverigemontern vid Interforst 98, en skogsmässa i München som
under fyra dagar i juli lockade 41 000 besökare.

UTVECKLING AV FÖRBUNDETS VERKSAMHET
I syfte att utveckla förbundet har strategier för förbundets framtida verksamhet ingående diskuterats vid
styrelsemötena i maj och september: dessa strategier har sedan legat till grund för plan- och budgetarbetet
inför 1999.
I syfte att effektivisera kansliets funktion och öka kontakterna med myndigheter och andra organisationer
flyttades kansliet till Vasagatan 50 i Stockholm i april.
Fastigheten i Djursholm såldes den 1 september.
Vid styrelsemötet i september tillsattes den s k profilgruppen i syfte att arbeta fram 2 – 3 profilfrågor som
skall vara vägledande för förbundets verksamhet de närmaste åren. I december beslutade styrelsen att tre
frågor skulle lämnas ut till medlemmarna på remiss.
Under året har resurser därutöver bl a satsats på att utveckla administrativa rutiner, hemsidan, internationella
nätverket samt på marknadsföringskampanjer.



PERSONAL
Under året har förbundet anställt: Lena Olofsson på den vakanta tjänsten som ekonomi- och
förlagsassistent, Nils Lindstrand på den vakanta tjänsten som redaktör för Skog&Forskning och
förlagsansvarig samt Erik Viklund, jägmästare och projektassistent. Jessica Svärd har ersatt Caroline
Murray som växeltelefonist och kontorsassistent och Kajsa Jönsson har ersatt Ulla Svärding-Karlsson som
redaktionsassistent och ansvarig för prenumerationsservice. Förbundets personal har under 1998 i övrigt
bestått av Lars-Olof Österström VD, Bengt Ek chefredaktör och ansvarig utgivare för SKOGEN, Kerstin
Edwards annonsansvarig SKOGEN, Peter Björck layout, Lars Davner journalist SKOGEN, Teresa
Nilsson marknadsförare och medlemsansvarig, Anna Karlsson, ekonomichef, Pär Stenmark, projektledare
och ansvarig för internationella frågor samt Annika Frycklund, projektassistent och webbredaktör.

EKONOMI
Redovisade resultat- och balansräkningar innehåller såväl Skogsvårdsförbundets som servicebolagets
verksamhet under räkenskapsåret i form av en koncernredovisning.
Årets verksamhet genererar ett underskott om 953.476 kr (varav förbundet 886.595 kr och servicebolaget
66.881 kr).
Redovisat underskott är en följd av de utvecklingssatsningar förbundet genomför under en
4–årsperiod. Av den utvecklingsfond styrelsen reserverat för detta ändamål har 3.488.000 kr disponerats
under 1998. Utvecklingsfonden har i huvudsak använts för att täcka kostnader i samband med flyttningen
av kansliet (flyttkostnader och rekrytering), organisationsutveckling, utveckling och marknadsföring av
Skog&Forskning och Förlaget, utveckling av hemsidan och Nätverket för Internationella Skogsfrågor,
utveckling av administrativa system samt utveckling av nya verksamheter (SkogsForum, profilfrågor).
Resultatet uppvägs av realisationsvinster (2.534.576 kr), främst i samband med försäljning av
kontorsfastigheten LOKE 3 i Djursholm.
Kapitalförvaltningen har jämfört med 1997 genererat ett mycket litet överskott. Detta sammanhänger med
att nettoförsäljningen av aktier varit låg.
Skogsvårdsförbundets ekonomiska ställning är god och förbundets soliditet är hög. De utvecklingsinsatser
som redovisas i årets verksamhetsberättelse syftar till en successiv ökning av förbundets intäkter vilket skall
leda till ett balanserat rörelseresultat (inklusive direktavkastningar från kapitalförvaltningen) år 2002.
Förbundet har genomfört ett aktieägartillskott till servicebolaget om 70.000 kr, vilket medför att styrelsen
föreslår att Skogsvårdsförbundets resultat –956.595 kronor överförs i ny räkning.

Stockholm den 22 februari 1999

Björn Sprängare
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