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ÅnsnsnovrsNrNG

Styrelsen och generalsekreteraren för Föreningen Skogen avger härmed årsredovisning för föreningens

och koncernens verksamhet under 2018. I förvaltningsberättelsen beskrivs även verksamheten i det

helägda dotterföretaget Föreningen Skogen i Sverige Service AF,556544-0962, med säte i Stockholms

kommun, samt Stiftelsen Greve Carl Bernadotte af Wisborgs donationsfond som föreningen är

förvaltare av.

Förvaltningsb erättels e

Föreningens strategi och mission

Föreningen Skogen är en ideell, allmännyttig förening vars syfte gagnar samhället och alla skogens

brukare.

Vår vision är ett hållbart skogsbruk som tar vara på skogens alla möjligheter. Skogen kan ge mer virke,
mer inkomster, mer mångfald, mer klimatnytta, mer sysselsättning och mer jakt. Men också mer
upplevelser, skönhet, hälsa, stolthet och glädje.

Vi bygger på brukamas vilja och förmåga att ta ansvar och på deras intresse och lust att nyttja skogen

utifrån egna överväganden.

Styrelse och revisorer

Från årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande

Monika Stridsman, Stockholm, intill årsmötet 2020

(ledamot intill årsmötet 2020)

Vice ordförande
Åsa Will6n, Uppsala, intill årsmö tet2020
(ledamot intill årsmötet 2020)

Generalsekreterare
Bengt Ek, Stockholm. Från och med stadgeändringarna vid extra årsmöte 8 oktober ändrades vd-titeln
till generalsekreterare samtidigt som befattningen inte längre är ledamot i styrelsen.
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öwiga ordinatie ledamöter

Intill årsmötet201.9

Anders Abrahamson, Lidingö
Hans-Jöran Hildingsson, Lerum
Anna Furness, Stockholm

Intill årsmötet 2020

Per Hultengård, Stockholm

Jenny Spets Wojarski, Stockholm

Jonas Rönnberg, Kävlinge
Emma Berglund, Sundsvall

Reoisorer

Intill ärsmötet201,9

Bengt Larsson, revisor med suppleant Tommy Holm.
Sten Jonsson, Karlstad, förtroendevald revisor med Elin Beckman, Uppsala, som suppleant.

Valberedning

Intill årsmötet2019

Sten Frohm, Bromm4 sammankallande, Birgitta Naumburg, Sollenfuna, Linda Eriksson, Lidingö, och
Erik Viklund, Skepptuna.

Styrelsearbete

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. Vid samtliga möten har styrelsen varit
beslutsmässig. Styreisen har, liksom kansliet, under året arbetat med att integrera den nya strategin (se

ovan) i verksamheten.

Vid det ordinarie och ett extra årsmöte antogs moderniseringar i stadgarna som bland annat omfattade
anpassningar till GDPR, ändrade regler för upplösning av föreningen, ett titelbyte från vd till
generalsekreterare (gs) för att lyfta fram vår ideella ro11, ett modemare språk samt en tydligare
rollfördelning mellan verksamhetsledaren och styrelsen - gs är efter stadgeändringen inte ledamot i
styrelsen.

Årsmöte

Det ordinarie årsmötet hölls 2018-04-06 i Miinchenbryggeriet i Stockholm. 52 medlemmar deltog vilket
är en kraftig höjning jämfört med tidigare årsmöten. Ett extra årsmöte hölls 2018-10-08. Årsmötet beslöt
att medlemsavgiften bibehålles på 350 kr.
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Utvecklad förening och verksamhet

Föreningen valde att under 2018 utveckla Skogsnäringsveckan med bland annat Skogsmingel för att
samla medlemmar och sektorn i övrigt. Ett av skogsminglets uttalade syften var att fä fler medlemmar
att komma på föreningens årsmöte och därigenom utveckla föreningens demokratiska processer.

Personal/organisation

Arbetsmiljön uppmärksammas på personal- och styrelsemöten. Diskrimineringslagens krav har
uppmärksammats särskilt.

Medlemsverksamhet

Vid årets slut hade föreningen 8 804 (8 364) medlemmar vilket innebär en ökning med 5 procent.

Föreningens medlemmar fick möjlighet att delta på Skogsnäringsveckan.

Under året arrangerades för tredje året Skogens dag i Sveriges riksdag under Skogsnäringsveckan.
Seminariet är ett möte mellan medlemmar, branschen i övrigt och politiker.

Föreningen stöder skogsklubbar och andra ideella skogliga organisationer, bland annat genom

samarbeten och hjälp att marknadsföra deras evenemang. Samarbetena kom medlemmarna till gagn

genom ett utökat antal medlemsexkursioner och kvällsträffar där föreningens medlemmar har kunnat
delta kostnadsfritt eller till en reducerad exkursionsavgift.

Föreningen har under året besvarat medlemsfrågor, huvudsakligen tili enskilda skogsägare.

Medlemmar har erbjudits ekonomiska förmåner i form av rabatter på föreningens aktiviteter och

produkter men även hos leverantörer som föreningen samarbetar med.

Opinionsbildning

Satsningarna på opinionsbildning är fortsatt starka. Opinionsmaterial publiceras på webbplatsen
skogen.se samt sprids vidare i föreningens sociala medier, främst Facebook och Twitter. Utvalda delar
publiceras även i tidningen SKOGEN.

Debattartiklarna är populära och har bidragit till att besökssiffrorna för skogen.se stigit kraftigt under
2018. Vissa debattinlägg har lett till rekordnoteringar i besöksstatistiken. Inläggen driver också debatt i
andra medier.

Allt fler extema debattörer vill medverka hos oss. Även kansli samt enstaka styrelsemedlemmar har
publicerat åsiktsmaterial på skogen.se. Debattbidragen från styrelsen var dock färre än föregående år.

I opinionsbildningen ingår även att synliggöra mottagarna av föreningens priser. Detta har gjorts i
form av artiklar i såväl papperstidning som webb samt rapportering på sociala medier.

Föreningens satsning på opinionsbildning som våinder sig till politiker med syfte att förmedla kunskap
skedde främst på Skogens dag i riksdagen och på Höstexkursionen.
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Tidningen SKOGEN

Tidningen stod för 75"/" av föreningens externa intäkter. Den utkom med 11 nummer med i genomsnitt
drygt 40 sidor redaktionellt material plus annonser.

Upplagan (TS) för 2018 var 1,4 400 för redovisningsperioden20lT-07-01- - 2018-06-30 (ny redovisnings-
period från och med detta år), medan läsarna (Orvesto komsuments räckviddssiffror) för tredje
tertialet var 67 000 (79 000 samma period 2017).

Tidningen viinder sig till skogsproffs och engagerade skogsägare med läsning som ska skapa
engagemar:rg och verka i linje med föreningens mission.

Tidningen verkar på en konkurrensutsatt marknad och redaktionen strävar ständigt efter att höja

kvaliteten, ge ännu mer nytta och skapa ännu mer engagemang.

Ett sätt är att genom temanummer lyfta för skogsbrukets stora, viktiga och ibland kontroversiella
frägor, genomlysa dem och låta olika röster komma till tals samt ge fördjupning som få andra medier
har möjlighet att erbjuda.

Under året togs tidningen Skogsteknik över från de tidigare ägarna och den börjar ges ut i februari 2019

under namnet SKOGEN Skogsteknik. Det har aktualiserat och konkretiserat diskussioner om
bemötandet av olika målgrupper och stärker oss i vår strävan att bättre nå och tilltala entreprenörer,

maskinförare och annat yrkesfolk på plats i skogen.

Medlems- och prenumerationsrekrytering

Stora resurser har under året lagts på medlems- och prenumerationsrekrytering. Huvuddelen av nya
medlems- och prenumerationsintäkter kommer från telefonförsäljning där strävan är att genomföra

den på ett sätt som bygger relationer. Denna marknad blir dock allt mer kringskuren och päverkas av

ökade regleringar. Med anledning av de ökade kraven och ett behov av omställning av föreningens
medlems- och prenumerationsrekrytering har en intern utredning och arbete av föreningens försäljning
påbörjats under 2018. Medlemsantalet har under 20L8 haft en positiv utveckling/ men antalet

prenumerationer har fortsatt att minska.

SKOGENbiId

Försäljningen var låg även i år men bildbyrän har en växande bildskatt, även för eget bruk. En

planerad marknadsföringskampanj lades åt sidan när arbetet med den nya SKOGEN Skogsteknik
startades. Omkostnaderna för bildbyrån är dock Iåga.

Skogsnäringsveckan

Föreningen valde under 2018 att stärka sin verksamhet och närvaro under Skogsnäringsveckan med

Skogsmingel och affangerzrndet av Skogens dag i riksdagen. Föreningen erbjöd också medlemmar att
delta kostnadsfritt på Forum för bioekonomi.



s(L?)

Föreningen Skogen

Org nr 802003-0576

Utmärkelser

Under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande delade föreningens beskyddare H.K.H. Kung Carl
XVI Gustaf ut föreningens utmärkelser. Greve Carl Bemadottes Skogspris tilldelades Sven Erik
Hammar, LRF Skogsägarna. Guldkvistery till personer som på det nationella planet gjort värdefulla
insatser för skog och skogsbruk, tilldelades Irene Gustafsson och Björn Åström på Skogsmuseet i
Lycksele, Bo Jonasson och Per Jonasson på Skogspodden, Jan Hedberg på Skogsresor och Charlotte
Bengtsson på Skogforsk.

Två Silverkvistar delades ut under året.

Förlaget

Det har varit fortsatt god efterfrågan på boken "Lönsamma virkesaffäre{' . Boken används bland annat

som premie för nya prenumeranter och nya medlemmar.

Exkursioner

Höstexkursionen genomfördes i Västerbotten tillsammans med Sveaskog.

Under exkursionen diskuterades bland annat joel Wretlinds skötselmetoder, modern skogsskötsel,

naturvård och skogspolitik. Höstexkursionen lockade över 150 deltagare och fick ett mycket högt betyg
av deltagama.

I samarbete med andra skogliga aktörer arrangerades medlemsexkursioner och skogskvällar.

Kommunikationspl attf ormen

Föreningen Skogen är värd för det sektorsfinansierade nationella kansliet för Skogen i Skolan och

SkogsSverige. Samarbetet mellan dessa tre, den s k Kommunikationsplattformen, ska föra ut kunskap

om skog och hållbart brukande tiil såväl skogssektorn som omvärlden. Målet är ökad kunskap om

skogssektorn och ökat intresse för den som studieinrikb.itg och arbetsmarknad.

Läs Kommunikationsplattformens verksamhetsberättelse 2018 för mer information om verksamheten.

Skogen i Skolan

SiS nationella kansli utgjordes under 2018 av verksamhetsledare, kommunikationsansvarig och

föreningens generalsekreterare. Kansliet ger stöd till tio regionsamordnare runt om i landet som i sin

tur har kontakt med skolledningar, lärare,lärarstudenter, elever, kommunala tjänstemåin samt privata
intressenter. Verksamheten sprids framförallt till skolorna via inspirationsdagar (temadagar),

fortbildning av lärare och lärarstudenter, samarbeten via nätverk och genom SiS läromedel och

utomhuspedagogiska örrningar. Att stimulera skolor att starta skolskogar är även en viktig del i
verksamheten.

Tid och engagemang har lagts ner på att ytterligare utveckla samverkan mellan det nationella kansliet,

den nationella styrgruppen, de regionala styrgrupperna och regionsamordnarna. Det har bland annat
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gjorts genom deltagande under regionala styrgruppsmötery ordförandegruppen samt genom att

initiera dialogmöten.

Under året har förberedelser gjorts och finansiering säkrats för att utveckla ett digitalt läromedel

kopplat till skogens roll i en hållbar utveckling. Revideringen har fortsatt av det omfattande material

med läromedel och örrningar som finns inom Skogen i Skolan. Skolskogsryggsäcken har
vidareutvecklats och totalt har under fuet26 ryggsäckar sålts till skolor.

Webbplatsen har vidareutvecklats enligt regionsamordnarnas behov. 94 000 unika besökare gjorde

117 000 besök, vilket är 33 procent mer än2017. Även Facebook och Twitter har ett ökat antal gillare

och följare. Nyhetsbrevet har ca 28 400 lärare, skolledare och SYV:ar som prenumeranter.

SkogsSverige på Internet

SkogsSverige på Internet verkar för Kommunikationsplattformens mål genom ett omvärldsbevakande
nyhetsflöde, faktasidor och en frågelåda för allmäinheten. Frågorna besvaras av ett åttiotal specialister

och har på sex år gått från L0 till 35 frågor per mårtad.

Trafiken på webbplatsery det vill säga spridningen av skoglig kunskap, har ökat tlll1,240 000 besök

under 2018 (930 989 unika besökare). Det är en ökning med 21 procent jämfört med 2017.

Ett quiz om Allemansrätten besvarades 3 000 gånger.

De fyra nyhetsbreven ökade till7 000 prenumeranter. Verksamheten har även Facebook- och

Twitterkonton.

Särskilda insatser har gjorts för att väcka intresse för de skogliga utbildningama inom SLU, bland

annat genom intervjuer med jägmästare som har okonventionella yrken. Inom ramen för SkogsSverige

drivs även näfverket Digitala medier i skogssektorn för att öka samarbetet mellan ansvariga för
skogssektorns digitala medier.

Skogen.se och sociala medier

Föreningen och tidningen finns på flera digitala plattformar. Den gemensamma webbplatsen innehåller

skogsnyheter och opinionsmaterial, information om föreningens verksamheter samt olika tjänster på

medlemssidorna. Dessa tjänster är bland annat tidningen SKOGEN som sökbara artiklar och som

nerladdningsbar pdf-tidning, praktiska råd i skogsfrågor, marknadens virkeslistpriser och

medlemserbjudanden.

Under året har särskilda insatser gjorts på opinionsbildning, jobbannonsering samt marknadsföring.

Sammantaget har detta bidragit till att webben ftck 478 000 (353 000) besök under året, i genomsnitt

nästan 40 000 per måLnad.

Besöken fördelade sig pä drygt 286 000 (169 000) unika besök. Mest besökta var sidorna med nyheter

och opinionsmaterial, de stod för 29 procent av besöken, och skogsorden (Skogsencyklopedin), för 25

procent, Varje besökare går in på i genomsnitt 1,6 sidor. Totalt antal sidvisningar landade pä knappt
750 000 för hela året.
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Facebook: Antal följare vid utgången av 2018 var drygt 3 500 (3 400).

Nyhetsbrev

Det elektroniska nyhetsbrevet eSKOGEN, som är tidningen SKOGENs nyhetsbrev, innehåller svenska

och internationella skogsnyheter. Brevet sändes ut a6 @6) gånger under året. Vid årets slut var antalet

prenumeranter L5 830 (15 161).

Vårt nyhetsbrev till platssökande sänds ut varje gång nya jobb annonseras på skogen.se. Antalet
prenumeranter var i slutet av året 1 925 (1 888).

Föreningen har även ett medlemsbrev som utkommer 5 - 8 gånger om året till föreningens medlemmar.
Brevet innehåller information som berör föreningen och dess aktiviteter.

Checkkredit

Checkkrediten om 1 mnkr är inte nyttjad per 2018-L2-31..

Placeringspolicy

Styrelsens kapitalutskott har träffat representanten för Handelsbanken inför varje styrelsemöte.

Föreningens placeringspolicy har normalnyckehr 40 procent aktier, 40 procent räntebärande och 20

procent öwiga placeringar. Förvaltaren har ett mandat +l- 15 procentenheter att röra sig inom.

Föreningen Skogens och koncernens resultat

Redovisade resultat- och balansräkningar samt noter innehåller moderföreningen Föreningen Skogens

och det heiägda dotterföretaget Föreningen Skogen i Sverige Service AB's verksamhet under
räkenskapsåret i form av en koncernredovisning.

Moderföreningen, Föreningen Skogen, redovisas även i separata resultat- och balansräkningar.

Koncemens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 12 393 tkr.

Resultat före finansiella poster visar en förlust om99 tkr. Resultat efter finansiella postar visar en vinst
om 450 tkr (varav föreningen visar en vinst om 218 tkr och servicebolaget visar en vinst om 232tkr).
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RESULTATRÄKNING FöR AR
Belopp iTSEK

lntäkter
Medlemsavgifter
Publikationsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Varukostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resu ltat från värdepappersinnehav
Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

ARETS RESULTAT
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Not

Koncernen Modertöretaget
2018 2017 2018 2017

2916 2433 2916 2433
10814 10 308 10 876 10 387
5 349 5 405 3745 3 367

19 079 18146 ',t7 537 ',t6187

1

2

-34 -35
-13 023 -12205

-5 691 -6 233
-430 -245

-19178 -18718

450 158

00
-9 314 -8 503
-8122 -8 488
-430 -245

-17 866 -17 236

-329 -{ 049

218 -319

218 -319

547 730qa
547 730

547 730

zg
549 730

450 158
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BALANSRÄKNING PER

Belopp iTSEK

TILLGANGAR

An I äg g n i n gsti I I g å n g a r

lmmateriella anläggningstillgångar
CRM-system

Materiella anläggningstillgångar
lnventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Aktieinnehav Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar /

O m s ättn i n g sti I I g å n g a r

Varulager
Varulager

Fordringar
Kundfordringar

Fordringar hos Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Skattefordran

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31
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Modertöretaget
2018-12-31 2017-12-31

206

15 995

15 995

16 242

15 591

15 591

16 234

206

41

100

15 995

16 095

16 342

42

100

15 591

15 691

16 334

609

1 512
17 846

601601

4241

q

0

34

34

q

0

tt

0

371

0

31

501

903

4 458

0

19

23

603

5 103

3 020

8 123

24 365

5 213
0

19

31

622

5 885

2774
8 693

24 927

585

0

23

440

1 048

637

1 685

18 027

11 943
450

12 393

785
0

1 099
10 088
11 972
24 365

11 785
158

11 943

730
0

1 495
10 759
12 984
24 927

10 138

218
10 356

427
3

252
6 989
7 671

18 027

10 457

-319
10 138

516
92

269
6 831
7 708

17 846

Nof
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Noter med redovisn ingsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp iTSEK

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1. Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Under året har försäljning skett från dotterföretaget till moderföreningen med 69 tkr.
Försäljning av tjänster m.m, främst avseende personalresurser, från moderföreningen till
dotterföretaget har skett med 3620 tkr. Försäljningen redovisas i år som övriga intäkter.
Tidigare år redovisades försäljningen som en kostnadsminskning.

Redovisning av intäkter
Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
lnventarier och immateriella tillgångar skrivs av på 5 år och datorer på 3 år.
En förändring i bedömningen av nyttjandeperiod för immateriella anlägningstillgångar gör att
avskrivningen av densamma ökar med 189 tkr för år 2018.

Not 1 Anställda och personalkostnader
Samtliga är anställda i Föreningen Skogen

2018 varav 2017 varav
män

11 35%

Löner, andra ersäftningar och sociala kostnader

styretse och generatsekreteraren '3,,: ':ll
Övriga anställda 4 534 4 947

5 449 5 835

Sociala kostnader 2 438 2 596
(varav pensionskostnader) 570 599

Av föreningens pensionskostnader avser 261 (268) generalsekreteraren.
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till generalsekreteraren uppgår till 0 (0).

Avtal för avgångsvederlag föreligger inte.

Medeltalet anställda
män

11 35%
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Not 2 Anläggningstillgångar

I nventa ri er och avskrivn i n ga r
Ac k u m u I e ra d e a n s k aff n i n g sv ä rd e n
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ac ku mu lerade av skriv n ing ar
Vid årets början
Arets avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

C R M - i nvesteri n g o c h avskriv n i n g
Ac ku m u I e rade a n s kaff n i n g sv ä rde n
Vid årets början

Acku m u lerade av skriv n i ngar
Vid årets början
Arets avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört värde enligt balansräkningen
Marknadsvärde per balansdagen

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Prenumerationsskuld
samt periodiserade medlemsavgifter
Övriga poster

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Värdepapper, för checkkrediten

Eventualförpl i ktelser
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2018-12-31

2 235
34

2 269

-2193
-35

-2228

41

1 030
1 030

-429
-395
-824

206

2018-12-31
15 995
16 411

Koncernen Moderföretaget
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31

2017-12-31

2202
33

2 235

-2154
-?o

-2193

42

1 030
1 030

-223
-206

5 201
4 887

10 088

5 343 5201
5 416 1 788

10 759 6 989

2018-12-31

lnga

-429

601

2017-12-31
15 591

17 066

2017-12-31

5 343
1 488
6 831

2017-12-31

lnga
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Påtecknande av årsredovisning för år 20L8
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Generalsekreterare
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Bengt Larsson
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