2001-09-18.

Protokoll nr 13.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2001-09-10 kl 10.00 till 11.00.
Plats
Telefonmöte.
Deltagare:
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
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för.
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Frånvarande:
Arvid Svanborg

Mellanskog

§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 Sven Lundell.

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 12 kommenterades. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Sven Lundell föreslog föredragningslista för mötet som godkändes.

§ 5

Informationsåtgärder.
Marknadsföring: Sture Karlsson rapporterade från förberedande arbete angående
marknadsföring av PEFC på Europanivå. Henrik Asplund kommenterade av
informationsgruppen planerade åtgärder. Som ny informationssekreterare anlitas
Michael Lagerkvist.

§ 6

PEFC systemfrågor
Ömsesidigt erkännande: Sven Lundell redovisade läget i pågående överläggningar
angående ömsesidigt erkännande med FSC-systemet. Förslag till
överbyggnadsdokument finns klart för17 punkter i Skogsduvan och är godkända av
företrädarna för miljöorganisationerna och näringen i förhandlingsgruppen.
Överläggningar med samerna fortsätter.
Styrelsen framförde krav på att klarlägganden erfordras av vilka tillägg till nuvarande
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standard som skall gälla omgående samt vilka tillägg som skall gälla efter nästa 5årsperiod samt hur förändringar av det tekniska dokumentet skall hanteras.
Efter ovanstående klarläggande ställde sig styrelsen bakom fortsatt överläggningar med
föreslagen inriktning.
Efter godkännande av styrelsen för Svenska PEFC ek för krävs godkännande av
förslaget av PEFC-styrelsen på europanivå. Motsvarande internationella godkännande
krävs inom FSC.
§7

Ekonomi
Resultatrapport: Utskickad resultatrapport kommenterades av VD. Medlemsintäkter
för året har inbetalts med något undantag. Vid föregående styrelsemöte redovisad
prognos för året gäller oförändrad.

§8

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte är enligt tidigare beslut i Stockholm den 30
nov kl 09.30 till 14.00.

Vid protokollet:

Justerat:

……………………………….
Folke Stenström

……………………………….
Sture Karlsson
……………………………….
Sven Lundell
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