I.

Motion till 9831 skogsbruksområde

Bredda vinstdelningen
Bakgrund
Södra skogsägarna är en ekonomisk förening som har som målsättning att ge medlemmarna en
trygg och lönsam avsättning på sina virkesleveranser. Detta har Södra gjort mycket bra.
Historiskt sett har Södra betalat ut en efterlikvid de år ekonomin har tillåtit det. På 1990-talet blev
lönsamheten så stor att Konkurrensverket sa ifrån att efterlikviden var för stor och att det kunde
leda till marknadsmanipulation. Södras strategi blev då att årligen, utöver efterlikvid, ge utdelning
på kapitalet.
Enligt likabehandlingsprincipen ska alla medlemmar premieras efter hur stor betalningsförmåga
de bidrar med till föreningen. Timmer köps in till Södra på marknadsmässiga villkor. Däremot
premieras medlemmarnas insatskapital till ett pris som ligger över vad det kostar att låna kapital
på marknaden. Detta har gjort att Södra har kommit ifrån sin ursprungsidé att vara en ekonomisk
förening med syfte att betala en så hög virkeslikvid som möjligt och istället mer likna ett
aktiebolag där utdelning på kapital är det huvudsakliga målet.
Motivering
För att erhålla en vinstdelning som mer utgår från likabehandlingsprincipen, och dessutom
främjar Södras virkesanskaffning samt medlemmarnas skogsvård, föreslår jag att Södra inför en
återbäring baserad på tjänster som medlemmarna har köpt under året av Södra t.ex. röjning,
gallring och slutavverkning.
Bedömning
Se ovan.
Yrkande
För att ge styrelsen fler möjligheter att dela ut Södras vinst yrkar jag på följande:
•

Att styrelsen ser över möjligheten att ge återbäring baserad på de tjänster som

medlemmar har köpt under året t.ex. röjning, gallring och slutavverkning.
•

Att motionen går vidare till Södras stämma år 2022.

Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Eric Toftered

Datum: 2022-01-30
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I.

Styrelsens svar på motion från sbo 9831, Västkusten:
Bredda vinstdelningen

Motionär
Eric Toftered
Yrkande
Att styrelsen ser över möjligheten att ge återbäring baserad på de tjänster som medlemmar har
köpt under året till exempel röjning, gallring och slutavverkning
Svar
Södra är en ekonomisk förening där likabehandlingsprincipen är central och en viktig
grundregel. Detta innebär att lika betalning för lika leverans skall råda.
Södra arbetar också med vinstdelning i olika delar. Dels som efterbetalning på virkesleveranser,
dels i form av ränta på insatser och dels som emission på inbetalda insatser. Dessa delar är det
som kallas Södramodellen. Under det senaste året har ett arbete pågått med att göra justeringar
av Södramodellen. Dessa förslag finns framtagna för beslut på årets föreningsstämma. Det är
av stor vikt att Södramodellen utvecklas över tid för att anpassas efter de förändringar som sker
men ska samtidigt vara robust och uthållig över tid.
En utredning gällande utdelning på inköpta tjänster gjordes under 2015 som kom fram till att
självverksamheten skulle missgynnas med denna modell. Under 2020-2021 har Södramodellen
diskuterats i såväl styrelse som förtroenderåd. De förändringar som nu ligger till beslut på
föreningsstämman innevarande år är ett resultat av dessa diskussioner. Även frågan som
motionären lyfter har varit uppe för diskussion men styrelsen har kommit fram till att inga
väsentliga förändringar har skett jämfört med när utredningen gjordes 2015.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen är besvarad.
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