Fakta om Nätraälven Skog
Nätraälven skog
Nätraälven Skog är Sveriges äldsta
skogsägareförening som medlemmar byggt upp
sedan 1923. Vi är en ekonomiskt stabil förening
och vårt mål är att hjälpa våra medlemmar att
få så bra utkomst som möjligt från sin
skogsfastighet genom bra virkespriser och god
service. Föreningen omsätter ca 100 milj
kronor/år och 180 000 m3fub. I verksamheten
ingår även ca 1800 ha/år skogsvård
(markberedning, plantering och röjning). Vi
utför även många andra skogstjänster som
skogsbruksplaner, special-avverkningar och
inventeringar mm.

Nätraälvens verksamhetsområde
Nätraälven är idag främst verksam i
Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå och
Nordmalings kommun. Huvudkontoret finns
i Sidensjö ca 2 mil öster om Örnsköldsvik.
Under våren 2015 öppnar vi kontor i
Ullånger för våra medlemmar i Höga kusten.

Idé och grundtanke
Eftersom vi ej äger egna industrier är vi fria
att sälja vidare virket till den köpare där vi får
som helhet bäst betalt. Att vi är fria att sälja
virket till närmaste industri ger oss korta
transporter vilket gynnar både ekonomi och
miljö. Grundtanken för våra affärer är en liten
marginal för att driva runt vår förenings
kontor och anställda. I dessa tider med
efterfrågan på förnyelsebara råvaror sitter vi i
en alldeles ypperlig situation, FRIA!

Medlemskapet
Medlemskapet är gratis och innebär att du får
ta del av gemenskapen med medlemspriser,
skoglig service, personlig rådgivning, kurser,
informationsbrev, resor, årsfester mm men
också eventuell efterlikvid (efterlikvid är en
utdelning av föreningens vinst) som
föreningen kan välja att dela ut.

Bli medlem
Medlemskap i Nätraälven betyder att du
värdesätter en organisation som jobbar för
dig som skogsägare där du också själv blir
delägare. För att bli medlem ska den som
ansöker vara skogsägare eller bedriva
skogsbruk inom föreningens område och
förväntas följa föreningens stadgar. Ansökan
prövas av styrelsen.

Betalningsplan
I samband med avverkningsuppdrag har du
möjlighet att dela upp utbetalningen av
virkeslikviden över flera år med hjälp av
betalningsplan. Eftersom du skattar på
intäkterna först det år du får dem från
betalningsplanen kan du utjämna
skatteeffekterna av din avverkning eller
gallring. Föreningen betalar ränta på
innestående medel enligt nivå med
skogskontoräntan på Sidensjö sparbank.

Vinstutdelning (efterlikvid)
Som medlem är du delägare i föreningen
och gör föreningen vinst delar vi ibland ut
delar av den till våra medlemmar.
Medlemskap i Nätraälven kostar inget,
medlemmen bygger efterhand upp en
medlemsinsats genom att en del av
efterlikviden (föreningens vinst) sätts av till
detta.

Utträde
Du är fri att begära utträde ur föreningen
när du vill, den skall då ske skriftligen. Rätt
att få ut medlemsinsatsen (del av
föreningens vinst) sker först då man sålt
eller överlåtit skogsfastigheten.
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