2001-06-14.

Protokoll nr 11.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2001-06-14. Kl 10.00 till 13.00.
Plats
LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm.
Närvarande:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
Bo T Holm
SÅG AB
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna (SMF)
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Folke Stenström
Svenska PEFC ek för
Adjungerad:
Christer Segerstéen
Södrag Skogsägarna
Frånvarande:
Arvid Svanborg
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Bo T Holm och
Anders Johansson

§3

Protokoll.
Protokoll från årsstämman 2001-04-27 godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll från styrelsemöten nr 9 och 10 kommenterades. Protokoll nr 9 godkändes och
lades till handlingarna. Protokoll nr 10 skall kompletteras angående firmatecknare och
redovisas vid ett kommande styrelsemöte.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickat förslag till föredragningslista för mötet godkändes. Alla punkter behandlades
inte vid mötet p g a tidsbrist.

§5

Rapporter.
Nytt VD-avtal. Nytt VD-avtal kommer att tecknas för perioden maj 2001 till april 2002.
Ackreditering. Ett möte med samrådsgruppen angående ackreditering och certifiering
hålls 2001-06-15.
Tilläggsdokument. Ett tilläggsdokument med komplettering av Svenska PEFC
Tekniska dokument har nu skickats till PEFC Europa för publicering på www.pefc.org.
Nyhetsbrev. Ett nyhetsbrev finns nu färdigt för distribution.
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§6

§7

Informationsåtgärder.
Regionala kommittéer. Fråga om kommande möten i de regionala kommittéerna
väcktes av VD. Kommittéen för Södra Sverige kallar till sammanträde i aug.
Kommittéen för Mellansverige planerar för en exkursion angående nyckelbiotoper i
Roslagen i september. VD fick i uppdrag att kontakta den Norra kommittéen i frågan.
.
Organisationsfrågor.
Ny ordf i arbetsgruppen för information. Claes Rülcker har avsagt sig uppdraget som
ordförande i arbetsgruppen angående information. Styrelsen beslutade utse Henrik
Asplund som ny ordförande i gruppen.
Deltagare i arbetsgrupperna. Respektive ordförande uppmanades att se över
gruppernas sammansättning och återkomma till styrelsen med förslag till ev ändringar.
Ordföranden i regionala kommittéer. Ny ordförande behöver utses i den regionala
kommittéen för Mellansverige. VD gavs i uppdrag att sondera frågan för beslut på ett
kommande styrelsemöte.

§8

PEFC systemfrågor
Ömsesidigt erkännande. Christer Segerstéen redovisade läget beträffande pågående
överläggningar mellan Svenska PEFC och FSC. Överläggningarna kommer att fortsätta
med inriktning att söka överenskommelse mellan de två systemen.

§11

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Styrelsen bokade tid för ett telefonsammanträde torsdagen den 28
juni kl 08.00.

Vid protokollet:

Justerat:

……………………………….
Folke Stenström

……………………………….
Bo T Holm
……………………………….
Anders Johansson
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