2001-08-15.

Protokoll nr 12.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2001-08-15. Kl 09.30 till 14.00.
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
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Arvid Svanborg
Mellanskog
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för.
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Frånvarande:
Jan-Åke Lundén
Anders Johansson

Södra Skogsägarna
SkogsMaskinFöretagarna (SMF)

§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Sture Karlsson
och Stig Berg.

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 11 kommenterades. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna. Vid överläggningar per telefon den 28 juni fördes inte protokoll.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickat förslag till föredragningslista för mötet godkändes.

§5

Rapporter.
PEFC Europa. PEFC stämma genomfördes i Santiago di Compostella i juni .
Nyheter från stämman finns sammanfattade i nyhetsbrev på www.pefc.org.
Ackreditering. Swedac har i början av augusti utfärdat ackreditering för Semko Dekra
och Det Norske Veritas. SGS är ackrediterad genom tysk ackrediteringsorganisation.
Möte med nationella sekreterare. VD deltar den 21-22 september i ett möte i Prag med
PEFC nationella sekreterare. Från svensk sida har anmälts följande frågor för
behandling på mötet:
- PEFC-krav för ackreditering av certifierare
- Revision av nationella PEFC-organisationer
- Former för beslut om ändringar i tekniska dokument
Certifieringsläget. Följande rapporter angående certifieringsläget hos närvarande
medlemmar rapporterades:
Mellanskog: Revision utförd i jan genom Semko Dekra. Skogscertifikat klart inom
några dagar. Slutrevision för spårbarhet i sept.
Svenska kyrkans PEFC ek för: Revision i slutet av oktober. Certifikat klart före årets
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slut
PanCert AB: Revision utförd i juni av SGS. Certifikat på gång. Utför gruppcertifiering
för spårbarhet för ca 50 sågverk. 100-tal entreprenörer på gång med entreprenörscertifikat.
Skogscertifiering i Mellansverige AB: Certifiering i oktober genom Semko Dekra.
Spårbarhetscertifiering vid tre sågverk och två inköpsorganisationer.
Prosilva AB: Revision av ISO 14001 och PEFC genom SGS i juni. Certifikatet på väg.
Totalt areal med avtal om certifiering i Sverige uppgick per 2001-06-30 till 1579000
ha, vilket innebär en ökning med 45000 ha under andra kvartalet 2001.
Logoansökningar: De två första logoansökningarna har inkommit från Prosilva AB
och Sågab AB. Anvisningar för logoansökningar kommer att läggas ut på www.pefc.se
inom några veckor.
Stickprov: Överenskommelse har träffats med Skogforsk om att i samarbete med SLU
utföra en utvärdering av lämpligt stickprovsförfarande för revision av certifierade
skogsägare.
Samrådsgrupp ackreditering/certifiering. Efter förslag från Swedac och
certifieringsorganisationerna har presidiet gett VD i uppdrag att kalla till en förnyad
samrådsgrupp angående ackreditering/certifiering.
§6

Informationsåtgärder.
Marknadsföring: Sture Karlsson rapporterade från möten angående marknadsföring
av PEFC. Styrelsen beslutade att medverka i föreslagen förstudie samt att utse Sture
Karlsson, Sven Lundell och Stig Berg att utarbeta förslag till finansiering. Folke
Stenström utsågs att delta i möte i Luxemburg den 30 augusti.
Arbetsgruppen för information: Henrik Asplund föreslog ny sammansättning för
gruppen som styrelsen godkände. Gruppen sammanträder direkt efter styrelsemötet den
15 aug för planering av aktuella verksamheter. Överenskommelsen med Marie Eriksson
som infomationssekreterare kommer att avbrytas efter utgången av augusti pga att
Marie erhållit annat arbete. VD agerar för att snabbast möjligt ersätta Marie. Förslag till
ersättare diskuterades.

§7

Organisationsfrågor.
Tvistenämnd: Sture Karlsson redovisade förslag om principer för tvistenämndens
arbete. Arbete bör utgå från principen om tredjeparts-certifiering vilket innebär att
tvister i första hand skall lösas inom ramen för certifierings- och
ackrediteringsorganisationerna. Tvister som rör tolkning av standarden kan skjutas
vidare till PEFC tvistenämnd antingen från Swedac eller från
certifieringsorganisationens kommitté för att lösa tvister. Styrelse godkände föreslagna
principer och gav VD och Sture Karlsson i uppdrag att förankra förslaget hos berörda
organisationer och att föreslå sammansättning av tvistenämnden.
Ordföranden i regionala kommittéer. På förslag av VD utsågs Sune Nilsson,
Mellanskog till ny ordförande i den regionala kommittén för Mellansverige. VD gavs i
uppdrag att följa upp frågan om ordförande i den Norra kommittén.

§8

Medlemsfrågor.
Från Swedspan AB har den 14 augusti inkommit ansökan om medlemskap i Svenska
PEFC ek för. Styrelsen beslutade godkänna Swedspan AB som ny medlem och att
Swedspan enligt stadgarnas indelning i medlemsgrupper skall tillhöra gruppen
Virkesindustrier.
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§9

PEFC systemfrågor
Ömsesidigt erkännande. Christer Segerstéen anslöts per telefon till mötet och
redovisade läget beträffande pågående överläggningar mellan med företrädarna för
SNF, WWF och Skogsindustrierna. Överläggningarna kommer att fortsätta med
inriktning att söka överenskommelse mellan de två systemen.
Arbetsgruppen för skogscertifiering: Folke Stenström rapporterade från arbetsgruppen
System och rutiner för skogscertifiering. Gruppen sammanträdde den 28 maj. Nytt
möte blir den 24 september. VD har fått gruppens uppdrag att föreslå hur av gruppen
föreslagna och av styrelsen godkända förändringar/tolkningar av PEFC-standarden
skall dokumenteras och kommuniceras.
Arbetsgruppen för spårbarhet och logo: Bo T Holm rapporterade från inom gruppen
genomförd remiss angående regler för spårbarhet, dokument angående logoansökningar
och avtal samt numrering av certifikat. Resultatet finns dokumenterat i ett mail till VD.
Efter bearbetning återkommer förslagen till styrelsen för beslut. Material angående
logo skall inom några veckor läggas ut på www.pefc.se.
Vägledningsdokument för Paraplyorganisationer: VD redovisade förslag till ändringar
som framkommit i samrådsgruppen angående ackreditering/certifiering:
- I punkten 4.5.4. Intern och extern revision införes följande text:
Rutin för intern revision av att tillämpliga lagkrav efterlevs.
- Rubriken till bilaga 6 ändras till:
Skogsägarens försäljning av avverkningsrätter eller upphandling av
entreprenadtjänster.(Jfr TD 5.1, 5.2)
Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen.
Vägledningsdokument för spårbarhet: VD redovisade förslag till ändringar som
framkommit i arbetsgruppen för ackreditering/certifiering.
- I punkt 4.2 stryks formuleringen ”och att arbeta för ständig förbättring”.
- Under rubriken Förutsättningar, Spårbarhet införes följande text:
Organisationer för virkesmätning som saknar godkännande från Virkesmätningsrådet
skall revideras på sätt som godkännes av certifieraren.
Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen.

§10

Ekonomi
VD redovisade utdelad ekonomisk redovisning för perioden jan till aug samt prognos
för hela 2001. Prognosen innehåller förslag till finansiering av föreslagen förstudie för
marknadsföring enlig §6. Föreslagna förändringar enligt prognosen godkändes av
styrelsen.

§10

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Styrelsen bokade tid för ett telefonsammanträde måndagen den 10
sept kl 10.00 och ett möte i Stockholm den 30 nov kl 09.30 till 14.00.

Vid protokollet:

Justerat:

……………………………….
Folke Stenström

……………………………….
Sture Karlsson
……………………………….
Stig Berg
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