N.

Motion till 9762 skogsbruksområde

Insatser gällande avverkningsuppdrag
Bakgrund
Bakgrund
Under mina drygt 40 år som medlem/leverantör till Södra har jag alltid valt att maximera mina
insatser, då jag varit övertygad om att det är en bra investering för mig som skogsägare.
Eftersom det för min del i huvudsak är avverkningsuppdrag som gäller ska allt virke hörande till
uppdraget vara inmätt innan nyår för att jag ska kunna utöka mitt insatskapital.
Nu har det återigen blivit så att uppdraget inte kunnat slutredovisas pga att en liten del av virket
blivit liggande vid mätstationen utan att bli inmätt färdigt innan årets slut.
Detta innebär att man tappar ett år av eventuell avkastning på dom nya insatserna.
När det gäller leveransvirke däremot, dras det pengar för insatser, för varje lass som mäts in om
man så önskar, enligt uppgift.
Motivering
Avverkningsuppdrag borde kunna behandlas på samma sätt som leveransvirke så att insatser
erbjuds för varje inmätning eller när man meddelar en vilja om detta.
Rimligtvis borde flera ha den erfarenheten att man hade otur som hamnade sent på året med
avslutet av avverkningsuppdraget, och därmed tappade ett års möjlighet till utdelning och
insatsemission.
Bedömning
Se motivering ovan, att hantera avverkningsuppdrag på samma sätt som leveransvirke
avseende insatser vid årsskiften.
Yrkande
Jag yrkar på att den del av uppdraget som är inmätt innan nyår ska ge rätt till insatser för det
gångna året, om man så meddelar Södra i tid.
Önskemål om behandling
Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman
Namn: Anders Sjöberg
Datum: 2022-01-31
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N. Styrelsens svar på motion från sbo 9762, Norrköping:
Insatser gällande avverkningsuppdrag
Motionär
Anders Sjöberg
Yrkande
Jag yrkar på att den del av uppdraget som är inmätt innan nyår ska ge rätt till insatser för det
gångna året, om man så meddelar Södra i tid.
Svar
Motionären tar upp en viktig fråga där vi idag ser olika hantering av leveransvirke
respektive avverkningsuppdrag. Vid leveransvirke upprättas en avräkning när virket
mätts in och likviden betalas ut per leverans. Insatsavdrag görs då i samband med att
avräkningen upprättas. När det gäller avverkningsuppdrag sker avräkningen vid ett tillfälle,
slutredovisningen. Skall insatsavdrag göras löpande på avverkningsuppdrag måste momsen
hanteras separat. Detta eftersom då insatsavdraget görs har medlemmen erhållit pengar
och skall då även få ut moms för detta. Denna moms ska också redovisas och betalas in till
Skatteverket. Vid slutredovisningen skall denna moms sedan dras ifrån utbetalningen.
Styrelsen avser utvärdera om motionärens yrkande är genomförbart ur såväl skattetekniska
skäl som systemmässiga. Svaren i denna utvärdering återrapporteras till förvaltningsrådet
under 2023.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att

motionen är besvarad.
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