
Granskning av Föreningen Skogens verksamhet år 2009 
 
Verksamheten har i möjligaste mån följts genom styrelseprotokoll, tidningen 
SKOGEN, medlemsbladet Skogsliv, nyhetsbrevet eSKOGEN och hemsidan. 
Helhetsintrycket är att föreningens styrelse och personal i förhållande till 
tillgängliga resurser gör ett gott arbete i enlighet med den inriktning stadgarna 
anger. Ovanstående uppfattning styrktes av den undersökning från början av år 
2009, som jag kunde referera redan vid förra årsmötet. Denna undersökning 
visade att av samtliga medlemmar var 73 % nöjda med föreningen och bara 5 % 
missnöjda. 
  
År 2009 har ingen läsarundersökning gjorts för tidningen SKOGEN. Det finns 
dock anledning att tro att läsarnas betyg skulle ha varit lika gott som föregående 
år. Inga större förändringar har skett av tidningens uppläggning och SKOGEN 
lär nu enligt undersökning av Orvesto nå ännu fler läsare – hela 90 000 personer. 
Man har även lyckats hålla uppe upplagans storlek trots svår konkurrens från 
många andra tidskrifter.  
 
Deltagarnas uppfattning om Skogsnäringsveckan 2009 har sammanställts. 
Helhetsbetyget blev hela 4,1 av 5 möjliga – ett klart godkänt betyg. 
 
Utvärderingar saknas för exkursioner, hemsidan och eSKOGEN. Deltagarna i 
exkursionerna tycks vara nöjda eftersom dessa har fortsatt god anslutning. 
Hemsidan hade enligt statistik i november 2009 drygt 22500 besök och i 
december dryga 21100. Trenden har under året varit stigande. Antalet 
prenumeranter på eSKOGEN har under året ökat från 5000 till 8000. Föreningen 
har uppenbarligen lyckats väl med att integrera de internetbaserade kanalerna 
med de gamla traditionella. 
 
Ett ökat utnyttjande av deltagar-, läsar- och kundenkäter rekommenderas. 
Därmed skulle styrelse och tjänstemän få en säkrare uppfattning om erbjudna 
tjänster och produkter ”ligger rätt” och samtidigt få underlag för ständiga 
förbättringar. 
 
Under året har man sökt skapa nya samarbetsformer och allianser med 
närliggande organisationer. Detta torde kunna bidra till ökad effektivitet i 
föreningens verksamhet och kan därför uppmuntras. 
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