Nomineringar

Peter Eklund, 2020-03-04

Nomineringar till organ inom Biometria m m
Under våren sker nomineringar till rådgivande och beslutande organ inom
Biometria. Ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma 2020-05-18 och
vi räknar med att styrelsen kan utse ledamöter i råden vid sitt möte per
samma dag. De kommittéer som finns knutna till råden utses av råden
själva och planen är att kommittéer kan utses vid det gemensamma
rådsmötet 2020-04-28/29.
Alla nomineringar är öppna utan begränsningar för samtliga medlemmar.
På hemsidan finns samtliga handlingar under rubriken föreningsstyrning.
Se vidare www.biometria.se

Vilka kan bli medlemmar i Biometria?
Medlemskap i Biometria framgår av § 3 i stadgarna som lyder:
Som medlem antas fysisk eller juridisk person som säljer, köper eller
hanterar skogsråvara eller biobränslen samt har behov av mätning,
mätteknisk revision, redovisning eller transportrelaterade data. Som
medlem kan även antas fysisk eller juridisk person som inte tillhör köpareller säljargruppen, men som på annat sätt är verksam inom skogsindustrin
eller det skogsindustriella flödet.
Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den styrelsens utser, efter skriftlig
ansökan. I beslut om att anta medlem ska medlemskategorin anges som
köpare, säljare eller övrig medlem
Ansökningshandlingar finns på hemsidan och nästa styrelsemöten är 202004-01 och 2020-05-18. Vid inträde skall medlem betala insatsen 100:- till
föreningens konto.
Förutom dem som beviljades inträde under 2019, är de företag som var
medlemmar i någon virkesmätningsförening per 2018-12-31, via fusionen
medlemmar i Biometria.
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De företag som var medlemmar i SDC kvarstår som medlemmar i den
föreningen som numera har firman Virkesmätningskontroll VMK ek för.
Medlemmar i SDC blev alltså inte automatiskt medlemmar i Biometria.
Medlemsstocken i VMK måste kvarstå av skattemässiga skäl.
Under 2019-2020 har medlemmar i VMK, utan medlemskap i Biometria,
som erhållit medlemsrabatter hos Biometria. Den tillämpningen fortsätter
för de relevanta företagen till utgången av maj månad. För
medlemsrabatter fr o m juni skall medlemskap beviljas i Biometria.
Företagen kontaktas separat med uppmaning att söka medlemskap senast
2020-05-08 inför styrelsemötet 2020-05-18.

Nominering till styrelsen
Former för nominering till styrelsen framgår av § 19 i föreningens stadgar
och mottagare av förslag till ledamöter och suppleanter är Linda Eriksson
(linda.eriksson@skogsindustrierna.se) respektive Magnus Kindbom
(magnus.kindbom@lrf.se).
För namnförslag skall det framgå om nomineringen avser ordinarie
ledamot eller suppleant samt vilken medlem som personen representerar.
Namnförslagen skall finnas hos Linda Eriksson (köpare) och Magnus
Kindbom (säljare) senast 2020-04-14.

Nominering till råden
Styrelsen har inrättat tre råd till vilka samtliga medlemmar kan nominera
ledamöter respektive suppleanter. Nominering sker till styrelsens
ordförande Mats Sandgren (mats.sandgren@sodra.com) och undertecknad
(peter.eklund@biometria.se).
Nomineringen är öppen till 2020-04-30 och det skall framgå vilket råd som
avses, ordinarie eller suppleant samt vilken organisationen som personen
representerar.
De råd som nominering sker till är följande:
Rådet för mätning och redovisning (RMR)
Rådet för produktion och transport (RPT)
IT-rådet (IT)
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Nominering till kommittéer
RMR har inrättat tre kommittéer som är öppna för nominering av samtliga
medlemmar i Biometria:
Biobränslekommittén
Massavedskommittén
Sågtimmerkommittén
Nominering av ledamöter och suppleanter sker till RMRs ordförande
Patrick Bäckström (patrick.backstrom@sveaskog.se) och undertecknad
(peter.eklund@biometria.se). Namnförslag skall vara oss tillhanda senast
2020-04-08 och även här skall framgå vilken organisation som personen
representerar.
IT-rådet har i samband med årsskiftet 2019/20 inrättat under sig en
arkitektur-kommitté med ledamöter som nyligen är utsedda. Därför är inte
den kommittén öppen för nomineringar.

VMK
Virkesmätningskontroll VMK ek för har sin egen nomineringsprocess som
framgår av den föreningens stadgar som finns på hemsidan
www.virkesmatningskontroll.se
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