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Motion till Mark skogsbruksområde

31 Januari 2022
Unnaryd
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Mer insyn i Södras ekonomi till medlemmarna!
!
Bakgrund

Jag har länge försökt på flera vis att få veta vad råvaran som södra köper in till sina
sågverk men framförallt till massabruken egentligen kostar väl framme vid bruken, men
har inte lyckats få några svar. Jag tycker att vi som medlemmar och delägare borde ha
rätten att få veta vad våran organisation betalar för råvaran.

!

Motivering
Jag upplever att priset på råvara mot de egna medlemmarna hålls så lågt som möjligt så
länge som möjligt. Jag vet att det ofta betalas betydligt mer för vissa partier med råvara
som kommer från andra håll än de egna medlemmarna och förstår att det priset kan
variera mycket men vill ha en öppenhet mot medlemmarna med det och veta ett snittpris
över tid.

!

Bedömning
Jag ser en enkel lösning på problemet och det är att vid varje kvartalsrapport så
redovisas även andel inköpt råvara från medlemmar, andra svenska aktörer och utländska
aktörer och ett snittpris för råvaran (snittpris framme på bruk/såg) från var del av de tre.

!

Förslag till beslut, yrkande
Att den medlemsägda organisationen Södra börjar redovisa vad all inköpt råvara
egentligen kostar.

!

Önskemål om hur motionen ska behandlas
Motionen önskas skickas vidare till föreningsstämman.

!
!
!
!
Namn: Petter Marklid
!
!

Ort: Helghult, Unnaryd
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K. Styrelsens svar på motion från sbo 9832, Mark:
Mer insyn i Södras ekonomi till medlemmarna
Motionär
Petter Marklid
Yrkande
Att den medlemsägda organisationen Södra börjar redovisa vad all inköpt råvara
egentligen kostar.
Svar
Södras inköp av råvara står idag på tre ben. Den största volymen är givetvis från våra
medlemmar och är grundsyftet med Södra. Södra måste alltid kunna ta emot den ved
medlemmarna avser leverera. För att försörja våra massaindustrier så behövs ytterligare
råvara när vi har tagit fram vilka volymer som prognostiserat kommer från medlemmarna. De
två ytterligare källorna som förekommer är centrala köp och import. I leveranserna från våra
medlemmar ger den totala balansen mer timmer än vad Södras sågverk förbrukar vilket gör
att vi säljer timmer externt och i dessa affärer köper vi normalt barrmassaved och cellulosaflis.
Importen är sista delen i råvaruförsörjningen till Södras massabruk för att hantera snabba
förändringar som kan uppkomma i försörjningen.
Ersättningen till våra medlemmar är transparent idag med prislistor och eventuella premier
vid kontakt med sin skogsinspektor. Alla medlemmar får samma pris för lika prestation.
Transportkostnaden är idag inte transparant eftersom vi har stora skillnader mellan tex
Mönsterås och Billingsfors.
Vi jobbar på olika marknader med våra inköp och varierat pris mellan externa leverantörer
och marknader. Priserna sätts utifrån förutsättningarna på de olika marknaderna. Utbud och
efterfrågan styr priserna.
Avtal med centrala affärer och importen är enskilda affärsuppgörelser där vi tillämpar olika
prissättning med målsättningen att anskaffa den delen av råvaran till så lågt pris som möjligt.
Dessa avtal är inte transparanta idag och kan inte heller vara det ur ett affärsmässigt perspektiv.
Södra önskar dock att virkesmarknaden blir mer transparent totalt sett och kommer därför
verka för detta framåt.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen är besvarad.
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