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Ungskog
Ledarblad från Förbundet Skog och Ungdom Nr 1/2019 Årgång 36

Dags att göra och
skicka in  avdelning-
ens  verksamhets-
redovisning för 2018.
Senast 1 mars.

Skicka in medlems-
listor för medlemmar
2019. Detta bör sker
löpande under året.

Vem blir årsbästa för
2018 och får ta emot
hedersyxan?

Börja fundera på vem
er avdelning eller di-
strikt ska nominera.
Skicka in en nomine-
ring med presenta-
tion till förbundet.

Läs mer om ändring
av medlemsstöd, upp-
gifter om medlemmar
och införande av
avdelningsgren.

Vid rapportering av
medlemmar behöver
endast födelseår
anges.

God fortsättning på det nya året!
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FÖRBUNDET
SKOG OCH UNGDOM
Box 2032
641 02 KATRINEHOLM

Förbundsordförande
Hans-Olof Hansson
070-570 44 24
hans_olof.hansson@telia.com

1:e vice ordförande
Matilda Holmström
073-835 43 93
matilda.holmstrom@hotmail.com

2:e vice ordförande
Per Carlsson
070-815 76 67
info.vsu@gmail.com

Förbundssekreterare
Lena Ström
0150-503 95

Projekt Öst
Sebastian Markewall
073-75 23 195
basse@skogochungdom.se

Stockholms FSU-distrikt
Olle Melander
073-030 54 52
olle.melander@
skogochungdom.se

Projektledare
Weronica Öberg
070-601 89 44
weronica.oberg@
skogochungdom.se

Förbundskonsulent
V:a Götalands FSU-distrikt
och Halland
Lennart Hålsjö
076-807 96 79
lennart.halsjo@
skogochungdom.se

Projekt Skogskompisar
Siri Hartmann
070-295 96 02
siri.hartmann@
skogochungdom.se

FÖRBUNDET
SKOG OCH UNGDOM
Förbundskansli

Må-to 07.00-11.00,
13.00-16.00

Fred 07.00-11.00

Tel: 0150-503 95
072-853 23 62

Bg: 167-0132

www.skogochungdom.se
forbundet@skogochungdom.se

UNGSKOG
Ledarblad för Förbun-
det Skog och Ungdom
som sänds till
lokalavdelningarnas
och distriktens ordfö-
rande, sekreterare och
kassör.

Ungskog sänds via e-
post enligt uppgifter på
avdelningens styrelse-
lista. Är någon e-posta-
dress felaktig kontak-
tas förbundskansliet.

Material till Ungskog
sänds till förbunds-
kansliet löpande under
året.

MEDLEMSAVGIFTEN

Från 2016 är alla avdel-
ningar anslutna till det
centrala medlems-
registret. Medlemsavgif-
ten till förbundet är 10 kr
per medlem och år oav-
sett ålder.

Till denna avgift (förbun-
dets avgift) kan lokalav-
delningen lägga en egen
avgift.
Man kan också besluta
om varierad avgift, t ex
att medlemmar 26 år och
äldre betalar en högre
avgift. Förbundsavgiften
är dock fortfarande 10 kr
för dessa.

Förbundsavgiften an-
vänds till medlemsför-
säkringen.
Vid skada kontaktas
förbundskansliet.

Från förbundskansliet kan
avdelningen få:

* medlemslistor att fylla i
* medlemsförteckning

Följande uppgifter ska
framgå:

* För- och efternamn
* Adress
* Postadress
* Kön
* Födelseår
* Datum för betalning av
   medlemsavgiften.

Har medlemmen skyddad
adress bör detta medde-
las.

INNEHÅLL

  1. Framsida
  2. Adress, innehåll
  3. Nyheter
  4. Medlemssidan
  5. Verksamhets-

redovisning 2018
  6. Hedersyxan 2018
  7. SM i skog 2019
  8. Aktivitetsstöd
  9. Våra försäkringar
10. Skog och Ungdom
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VALBEREDNINGEN

Nedan ser du den valberedning som
valdes av förbundsstämman intill
2019 års stämma.

Har du några frågor eller vill lämna för-
slag på personer att ingå i förbunds-
styrelsen kontaktas någon av perso-
nerna nedan.

Erik Wahlqvist (sammankallande)
erik.wahlqvist@hotmail.se
076-799 17 18

Victor Blixth
victor.blixth@edu.vaggeryd.se
076-391 05 24

Emil Sandnabba
emil@sandnabba.se
070-362 88 02

Jimmy Lård
noobix89@gmail.com
073-082 49 66

AVDELNINGSGRENAR
Lokalavdelningar kan nu införa
Avdelningsgrenar. Detta kan passa
större avdelningar för att bl a få en
kortare väg till medlemmen.

Minst 3 medlemmar i en Skog och Ung-
dom-avdelning kan besluta om att
skapa en avdelningsgren.

Samtliga medlemmar i grenen ska ingå
i samma lokalavdelning.

Avdelningsgrenen ska ha minst en gren-
ansvarig, sk ”Kotte”. Denne väljs på
grenens medlemsmöte. Kotten är också
ansvarig för att medlemmar och verk-
samhet rapporteras till avdelningen.

Medlemsmötet är grenens beslutande
organ.
Varje år hålls minst ett medlemsmöte
där varje medlem i grenen har en röst.
På medlemsmötet diskuteras och pla-
neras grenens verksamhet.

Grenens verksamhet och antal medlem-
mar ska vid årets slut redovisas till
lokalavdelningen.

Alla medlemmar i en gren är även med-
lemmar i sin lokalavdelning och har
rösträtt på avdelningens årsmöte.
En verksamhetsgren är inte en egen
juridisk enhet utan bara en verksam-
het inom lokalavdelningen.

Lokalavdelningen får 500 kr per
avdelningsgren och år under förutsätt-
ning att Verksamhetsredovisningen
lämnas in i föreskriven tid.

ÄNDRING AV MEDLEMSSTÖDET
Förbundsstämman 2018 (och
extrastämman) beslutade att ändra
medlemsstödet.

Extra bonus tas bort.

Medlemsstödet höjs till 20 kr per god-
känd medlem.

Förutsättningen är att Lokalavdelningen
är godkänd och har lämnat in
Verksamhetsredovisning i föreskriven
tid.

NYHETER
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Medlemssidan

Medlemsavgiften 2019
Enligt förbundsstämmans beslut är medlemsavgiften för 2019 10 SEK per
medlem, oavsett ålder.

Vid rapportering av medlemmar ska följande uppgifter finnas med:
- Namn
- Adress
- födelseår
- kön (pojke eller flicka)
- datum för betalning av medlemsavgiften

Lokalavdelningen lämnar in medlemslistor löpande under året (går bra via
e-post). Faktura sänds till avdelningen med insända listor som underlag.
Medlemsuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Medlemsstöd och extra bonus.
Medlemsstöd 2019 utgår med 10 SEK per medlems 6-25 år. Underlagsår är
2018.
Förutsättningen är att avdelningen har inkommit med verksamhets-
redovisningen inom föreskriven tid och att avdelningen är godkänd. Med
godkänd avdelning menas:

- bedriver verksamhet
- har antagit stadgarna (reviderade stadgar 2018-10-20)
- har en fungerande styrelse
- avdelningens medlemmar i ålder 6-25 år utgör minst 60% av avdel

ningens totala medlemsantal
- har en demokratisk struktur som beslutar om ekonomi och verksamhet
- har haft årsmöte
- inte tar emot bidrag från Riksidrottsförbundet/utgör bidragsgrund för

annan organisation

Extra bonus utgår till godkända lokalavdelningar med 500 SEK för varje 50-
tal medlemmar från och med den 51:a medlemmen. Underlagsår är 2018.
Extra bonus utgår endast till avdelningar som inkommit med verksamhets-
redovisningen inom föreskriven tid.

Medlemssidan
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Avdelningens Verksamhetsredovisning
ska i sedvanlig ordning vara
förbundskansliet tillhanda senast 1
mars. Denna gång är underlagsåret
2018.

En ny blankett skickades till avdel-
ningarna i december. Det går bra att
skicka via e-post.

Redovisningarna ligger till grund
för den ansökan om statsbidrag
förbundet ställer till MUCF. För
att erhålla bidrag måste vi som
förbund ha 1 000 medlemmar i
ålderna 6-25 år i minst 5 län.

Avdelningens redovisning
ligger också till grund för
medlemsstöd och extra bo-
nus. Dessa bidrag utbe-
talas runt den 1 maj.
Inget stöd utgår om re-
dovisningen inkommit
för sent. Sänd rapporten i
tid så är allt lugnt.

Notera också att minst 60% av avdel-
ningens rapporterade medlemmar ska
vara 6-25 år.

Redovisningen ska vara underskriven
av avdelningens ordförande eller an-
nan styrelseledamot samt revisor. Det
går som sagt bra att skicka via e-post.

Verksamhetsredovisning 2018
förbundet tillhanda 1 mars

Kontakta förbundskansliet för mer
informaiton om så behövs.

OK! Lycka till och välkommen in med
redovisningen.
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HEDERSYXAN FÖR 2018
Sedan 1961 har Föreningen Skogen årligen delat ut en hedersyxa till årsbästa
FSU:are. Utdelningen sker i samband med vår Förbundsstämma.
Årsbästa FSU:are 2017, Siri Hartmann, fick ta emot yxan vid stämman 2018 i
Tranås.
Mottagaren får en yxa och ett pins (en minihedersyxa). Yxan är en special-
polerad vildmarksyxa på vars skaft en silverplåt med inskription finns.

Vem ska få yxan för 2018?
Nomineringen sker genom att avdelningar och distrikt till förbundsstyrelsen
lämnar förslag på personer som gjort hedervärda insatser i den verksamhet som
Skog och Ungdom bedriver.

Förslag på kandidat med motivering och presentation av personen ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 1/4 2019 under adress:
Förbundet Skog och Ungdom, Hedersyxan, Box 2032, 641 02 Katrineholm eller
per e-post, forbundet@skogochungdom.se.

Det är ännu gott om tid, men börja fundera redan nu för att ha ert förslag klart
i tid.

1961 Gunnar Lennhed Falun
1962 Kjell Gustavsson Örebro
1963 Lars Filipsson Stockholm
1964 Arne Jönsson Markaryd
1965 Kent Fredriksson
1966 Staffan Nilsson Växjö
1967 Börje Öhman Övertorneå
1968 Kent Hallin Nossebro
1969 Yngve Wilhelmsson Linköping
1970 Inger Alexandersson Floby
1971 Erik Karlsson Torup
1972 Ingvar Svensson Växjö
1973 Björn Martinsson Liatorp
1974 Hans Helgesson Bengtsfors
1975 Morgan Johansson Västerås
1976 Ulf Axelsson Vännäs
1977 Sverker Johansson Veddige
1978 Jan Landström V Frölunda
1979 Georg Iseland Fiskebäckskil
1980 Karl-Erik Envall Tallåsen
1981 Sten Königsson Rimbo
1982 Jerry Linder Södertälje
1983 Lars Henningsson Munkedal
1984 Per Gamnes Töre
1985 Margareta Bengtsson Råå
1986 Tord Andersson Lödöse
1987 Staffan Dackman Rosersberg
1988 Weronica Öberg Södertälje

1989 Lena Ström Valla
1990 Thomas Jäghammar Kista
1991 Kjell Hansson Munkedal
1992 Hans-Christer Jonsson Umeå
1993 Hans-Olof Hansson Dingle
1994 Mikael Bergman Mariestad
1995 Sten Helgesson Katrineholm
1996 Roland Byfalk Åby
1997 Anders Carlsson Uddevalla
1998 Ing-Marie Johansson Nyköping
1999 Rolf Johansson Hedemora
2000 Jarmo Lithander Katrineholm
2001 Lars-Henrik Henriksson Brålanda
2002 Leif Elsberg Katrineholm
2003 Hans-Olov Karlsson Åsbro
2004 Peter Darljung Ljungskile
2005 Torbjörn Valund Åby
2006 Rebecca Andersson Nyköping
2007 Malin Wagner Södertälje
2008 Per Carlsson Huskvarna
2009 Anders Lund Björkvik
2010 Nathalie Petersson Västerås
2011 Martin Olsson Katrineholm
2012 Suzanne Normark Södertälje
2013 Lennart Hålsjö Nödinge
2014 Emma Bozic Södertälje
2015 Hampus Valfridsson Katrineholm
2016 Sebastian Markewall Katrineholm
2017 Siri Hartmann Göteborg

ÅRSBÄSTA SKOG OCH UNGDOM:ARE
GENOM TIDERNA
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SM I SKOG OMFATTAR
 Skol-klassen med individuell tävling och lagtävling - 3 tävlande/skola.
 SM-klassen med individuell tävling och lagtävling - 2 tävlande/lag.

SM I SKOG - EN TÄVLING FÖR ATT:
Stimulera dem som jobbar i skogen

Öka kunskapen om skog och skogsskötsel
Fokusera skog och skogsbruk

Träffas - det är kul och spännande

Vem är mästare i skogen?
SM I SKOG 2019

27-28 september,
Kvinnerstagymnasiet,
Örebro
Info: skogochungdom.se
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För aktivitetsstödet finns en fastställd pott och fördelning sker efter inkomna ansökningar. Storleken på
bidraget per aktivitet är alltså beroende av antalet godkända aktiviteter. Högsta bidrag per aktivitet är
75 kronor för 1-200 aktiviteter och 30 kronor per aktivitet 201 st och däröver. Stödet utbetalas under
förutsättning att förbundet får pengar från MUCF och gäller endast fysiska aktiviteter och inte möten på
nätet.
En lokalavdelning kan dock erhålla maximalt 7 500 kr per ansökningsår. Skulle budgeten ändå
överskridas kan även denna summa komma att korrigeras.

Det här gäller:
Bidrag utbetalas till av förbundet godkända lokalavdelningar.

Bidragsberättigad aktivitet är en sammankomst
- med minst 5 deltagare 6-25 år. Ledare får räknas som deltagare om hon/han är 6-25 år.
- som varar i minst 60 minuter.
- som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsva-

rande.
- som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag betalas inte till aktivitet som anordnas av riks-

eller distriktsorganisation eller annan organisation.

Bidraget gäller för en aktivitet per dag och grupp, oavsett antalet deltagare (dock minst 5 st
6-25 år) och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler
sammankomstbidrag.
Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar/arrangemang, kommersiella arrangemang eller
studicirkelsammankomster.

Vid varje sammankomst ska närvarokort fyllas i. Gruppledaren ska vara närvarande under
sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samma timme.

Lokalavdelningen lämnar senast den 1 mars (i samband med verksamhetsredovisningen) en
redovisning över antalet genomförda sammankomster för perioden 1/1-31/12. Denna redovis-
ning sker på särskild ansökningsblankett.

Uppgifterna på ansökningsblanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sam-
mankomster överförda från ett eller flera närvarokort.

Ordförande och revisor eller kassör bestyrker uppgifterna på ansökningsblanketten.

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

HELDAGSSTÖD.
Istället för aktivitetsstöd enligt ovan kan avdelningen söka heldagsstöd för aktiviteter som-
pågår under en dag. Villkoren är att:
* aktiviteterna pågår minst 6 timmar under en och samma dag.
* gruppen omfattar minst 5 deltagare 6-25 år (ledare 6-25 år får räknas som deltagare).
* avdelningen sänder foton och berättelse (-er) från aktiviteterna för publicering i Ungskog/
Hemsida.

Avdelningen kan söka för maximalt 5 dagar per år. I övrigt gäller reglerna för aktivitetsstöd enlig
ovan. Det preliminära bidraget för en dag är 500 kronor. I mån av ekonomiskt utrymme kan
bidragets storlek justers uppåt. Detta är beroende av antalet inkomna ansökningar.

AKTIVITETSSTÖD
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skogochungdom.se

Skog och Ungdom
- det naturliga äventyret!

Förbundet Skog och Ungdom har som syfte:

att utveckla ungdomsaktiviteter kring skogsbruk,
natur  och miljö, äventyr samt i övrigt stimulera en

allmän kulturell verksamhet,

att främja studier och liknande verksamhet av
betydelse för landsbygden och

landsbygdsnäringarna,

att verka för ökad medmänsklig förståelse och
skapa kontakt med motsvarande organisationer

i andra länder, samt

att utveckla självförtroende, kunnighet och
ledarförmåga bland medlemmarna genom att

samla dem i studier och annan föreningsmässig
verksamhet.


