Verksamhetsberättelse 2021/2022
Styrelsen för Jägmästarnas Förening avger härmed stadgeenlig verksamhetsberättelse för
arbetsåret 13 mars 2021 - 19 mars 2022 samt ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 1
januari 2021 - 31 december 20221.

1. Styrelsen
Vid årsmötet den 13 mars 2021 valdes tio personer till föreningens styrelse:
Aleksandra Holmlund, Ordförande
Elin Larsson, Vice Ordförande
Patrik Ulvdal
Isabella Hallberg-Sramek
Marcus Månsson
Annie Sandgren
Malin Sääf
Erik Walfridsson
Jan Fryk
Elin Beckman
Styrelsen har inom sig utsett Elin Larsson till sekreterare och Patrik Ulvdal till skattmästare.

2. Revision
Mårten Larsson och Markus Henningsson har varit föreningens revisor jämte revisorer.
Revisorssuppleanter har varit Erik Petré och Björn Lothigius.

3. Valberedning
Linda Eriksson, Niklas Fogdestam, Per Olsson, Mats Sandgren (sammankallande), samt Pär
Stenmark har utgjort föreningens valberedning.

4. Styrelsens arbete
Årsmötet hölls den 13 mars med 22 närvarande medlemmar. Årsmötet hölls digitalt, p. g. a.
den pågående pandemin. Det sedvanliga årsmötesprogrammet kunde därför inte hållas.
Utöver årsmötet har styrelsen hållit 6 protokollförda sammanträden under arbetsåret (13
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mars, 29 april, 7 september, 23 oktober, 16 december och 20 december 2021 samt 2 och
16 februari 2022.).
Föreningen har under året anordnat flera digitala tillställningar:
18 maj:

Webinarium ”Framtidens skogsakademiker – hur kommer
Jägmästarprogrammet se ut i framtiden?”

26 oktober:

Webinarium ”Hyggesfritt skogsbruk i praktiken”

16 december: Glöggmingel och Jägmästarvästens historia
I och med att Jägmästarprogrammet kommer att förändras har styrelsen påbörjat ett
strategiskt arbete kring föreningens framtid och hållit en fysisk workshop 22-24 oktober i
Sigtuna. Där diskuterades nuvarande verksamhet, medlemsantal, medlemsengagemang
samt visioner för framtiden. Det beslutades att fortsätta med det arbetet även kommande år
och att medlemmarna bör engageras i detta arbete så mycket som möjligt.
Styrelsen har även haft tät kontakt med Skogshögskolans studentkår och erbjudit stöd i och
med deras förändrade förutsättningar då de skogliga programmen kommer att hållas på tre
olika orter i landet (Alnarp, Uppsala och Umeå).
Möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd för lokala medlemsarrangemang har inte
utnyttjats under det gånga året. Mer information om denna möjlighet återfinns på vår
hemsida.

5. Ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2021
Allmänt om föreningens ekonomiska struktur
Föreningen har ett normal tre egentliga intäktsposter: aktieutdelningar, medlemsavgifter
och intäkter med anledning av årsmötesfestligheterna. Aktieutdelningen varierar mellan
10 000 och 20 000 kr per år. Medlemsavgifterna uppgår till ca 2 500 kr per år. Intäkter
relaterat till årsmötesfestligheterna varierar med antalet deltagare men uppgår till ca 1 100
kr per person givet gällande sponsringsnivå.
Kostnaderna består av desto fler poster: bank-, redovisnings-, marknadsförings- samt vissa
rese- och logikostnader för styrelsen, men utgörs främst av kostnader i anslutning till
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årsmötet motsvarande ca 2 100 kr per deltagare i festligheterna. Deltagandet vid
årsmötesfestligheterna ”sponsras” alltså vanligen i storleksordningen 1 000 kr per person.
Kapitalplacering och tillgängliga medel
Föreningen äger aktier i fyra bolag: Essity, Industrivärden, Lundbergsföretagen samt SCA
som vid årsskiftet hade ett marknadsvärde tillsammans på totalt ca 1 860 000 kr.
Under året har aktier till ett totalt värde av 169 799 kr sålts. Dessutom har alla fondandelar i
SHB Sverigefond Index sålts, till ett värde av 18 615 kr. Därmed äger föreningen inga
fondandelar i någon fond längre. Försäljningarna gjordes för att öka likviditeten samt för att
hämta hem den kraftiga börsuppgång som skett de senaste åren. Utdelningar från aktierna
har uppgått till 28 241 kr.
Den totala behållningen på föreningens bankkonton inklusive aktiernas marknadsvärde per
den 31 december uppgick till ca 2 023 000 kr, vilket innebär en ökning på ca 170 000 kr
jämfört med året innan. Se ytterligare detaljer i dokumentet Tillgångar vid årets slut.
Noteras bör att det bokförda värdet av aktierna har skrivits upp till att motsvara det
uppskattade anskaffningsvärdet enligt de äldsta tillgängliga dokument vi har tillgång till. Det
nya värdet är 43 999 kr, dvs en justering av 7 536 kr
Kostnader och intäkter
Likt 2020 har 2021 präglats av pandemin. Återigen har inget årsmöte genomförts. Däremot
har kostnaden för de innestående biljetterna från 2019 hämtats hem genom realisering av
tillgodohavandet hos Ticster inför årsmötet 2022 motsvarande 39 750 kr. Styrelsen lyckades
träffas fysiskt en gång under hösten, vilket genererade en kostnad på ca 65 000 kr för resa,
kost och logi under trivsamma former i Sigtuna. Kostnaden för videkonferensverktyget Zoom
uppgick till ca 6 000 kr. Totalt uppgick kostnaderna till ca 120 000 kr.
Tio nya medlemmar medförde intäkter från medlemsavgifter på 2 500 kr. 10-kronan
avseende årsmötesintäkter kommer från ett test av föreningens nya faktureringssystem och
har återbetalats 2022. Ovan nämnda finansiella intäkter uppgick före skatt till 216 655 kr.
Rörelseresultatet innan finansiella intäkter blev ett underskott om 117 240 kr, att jämföra
med det budgeterade underskottet 94 000 kr. Dock är den jämförelsen haltande eftersom
årets budget lades med hoppet om att pandemin skulle vara över. Föreningens resultat efter
finansiella intäkter uppgick till ett överskott 90 398 kr.
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Övriga ekonomiska kommentarer
Under året har föreningen förutom en ny skattmästare även fått ett nytt
redovisningssystem: Visma eEkonomi. Detta onlinebaserade system underlättar den
ekonomiska förvaltningen genom direkt integration med föreningens konton på
Handelsbanken och enkel fakturahantering. I och med övergången till det nya systemet
upptäcktes en del felkonteringar i balansräkningen gällande bl a skattekostnader och
fordringar från tidigare år. Dessa är nu korrigerade. Med anledning av detta har det skett en
del förändringar i balansräkningen som kan synas stora. Dessutom har vi ändrat hur det egna
kapitalet redovisas, till att följa praxis för ideella föreningar. Numera återfinns allt eget
kapital under dels Eget kapital och dels Årets resultat. Vi särredovisar därmed inte
Föregående års resultat.

7. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat om 90 398,06 kr överförs i ny räkning.
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