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Protokoll nr 14.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2001-12-05 kl. 08.00 till 12.00.
Plats
LRF Skogsägarna.
Deltagare:
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
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för.
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Frånvarande:
Arvid Svanborg
Mellanskog
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna (SMF)
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 Henrik
Asplund och Lars Johansson

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 13 kommenterades. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet godkändes efter strykning av punkten Ändringar
i dokument.

§ 5

Rapporter
PEFC Europa. Sven Lundell informerade om läget vad avser nationella PEFC system.
Schweiziska systemet godkänt. Ansökningar från Spanien England och Belgien under
konsultutvärdering. Ordföranden har till Ben Gunneberg anmält svenska synpunkter på
den Spanska och Belgiska standarden.
VD kommenterade utskickat nummer av Forest Europe från informationsenheten för
Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europé., MCPFE. Den politiska
processen arbetar med kriterier och indikatorer för uthålligt skogsbruk som kommer att
beaktas av PEFC inför kommande omarbetningar av standards. Presidiet fick i uppdrag
att samråda med de representanter från skogsstyrelsen som deltar i MCPFE processen
om hur synpunkter från Svenska PEFC ek för kan beaktas. Kontakt skall också tas med
skogsvårdsorganisationen rep SLU med erbjudande om allmän PEFC-information.
VD deltog i konferensen Forest certification in the Baltic sea region I Tallinn 15 till 17
november.
VD-rapport. VD rapporterade om arbetet med registrering av certifikat och
logolicenser och aktuella frågeställningar i samband med detta. Synpunkter har
framförts till PEFC Europa angående utveckling av dataregistret för registrering av
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entprenörer och gruppcertifierade virkesorganisationer. Ansökan om Logolicens som
finns på hemsidan behöver anpassas för ansökan om underlicenser. I missivbrev till den
som mottager logolicens noteras kravet på rutin för korrekt hantering av licensen.
I dagsläget registrerade logolicenser framgår av bilaga 1.
SkogForsk/SLU har redovisat den beställda rapporten angående stickprov vid
revisioner. VD föreslog att följande åtgärder genomföres:
1. Förslaget från SkogForsk utvärderas. Det alternativ som rapporten bygger på beskrivs tydligare till
underlag för kommande beslut.
2. Förslaget diskuteras vid arbetsgruppens nästa möte. Förslag till beslut formuleras.
3. Förslaget skickas för yttrande till Samrådsgruppen för Ackreditering och certifiering. Gruppen
sammanträder nästa gång i febr. 2002.
4. När förslag till beslut känns färdigbehandlat tas det upp i PEFC styrelsen. Klart senast 2002-06-30.

Förslaget godkändes.
Utskickade anteckningar från mötet med certifieringsorganisationerna 2001-10-16
kommenterades. Följande beslut fattades: Styrelsen gav sitt stöd till att Swedacs
vägledningsdokument för ackreditering skall följas. VD uppmanades skriva till Swedac
och bekräfta att Svenska PEFC står bakom anvisningarna och med uppmaning till
Swedac att driva denna linje i internationella kontakter. På fråga från VD svarade
styrelsen att Vägledningsdokumentets krav på att revisionsrapporter skall insändas till
Svenska PEFC ek för bör följas. VD uppmanades att kräva in dessa. VD ombads ta
reda på vilka anvisningar som gäller för certifieringskommittéernas arbete hos
certifierarna.
Sture Karlsson gavs i uppdrag att tillskriva Swedac angående Swedacs roll vid
tvistehantering.
Mot bakgrund av en nulägesbeskrivning för Svenska PEFC förslog VD med
godkännande av styrelsen följande innehåll i verksamheten för 2002:
•Avsluta skogsduvan – planera för revisionen
•Aktiv certifiering av skogsägare, entreprenörer, sågverk.
•PEFC varor till marknaden
•Medlemsrekrytering
•Stöd Europeiskt marknadsföringsprogram
•Presentera PEFC i Sverige- infogruppen
•Utveckla skogscertifieringen – skogsgruppen
•Utveckla spårbarhet/logo- spårbarhetsgruppen
•Utveckla kompetensen - utbildningsgruppen
•Möten i regionala kommittéer
•Resurs för administrationen

Följande rapporter lämnades av närvarande styrelsemedlemmar:
- Godkänd revision för skogscertifiering har genomförts av svenska kyrkans PEFCparaply. Motsvarande areal är 400000 hektar. Ett samrådsmöte har genomförts med
samerna i Östersund. Efter fråga från Stig Berg fick VD i uppdrag att till nästa
styrelsemöte återkomma med förslag om vad som skall registreras, produktiv
skogsmark eller bruttoareal skogsmark.
- Skogs och Träfacket deltar aktivt vid revisionen av FSC-standarden.
Arbetarrättigheter, lokalsamhället och produktionskraven bedöms som viktiga
delfrågor.
- Certifikat och logolicenser är klara för PanCert AB. Ett 50-tal sågverk och 100
entreprenörer medverkar. Eriksbergs egendom med 25000 ha skogsmark är klara med
PEFC-certifiering.
- Två stora sågverk Kallans och Martinsons är klara. Ca 70 % bedöms vara klara med
PEFC spårbarhetscertifiering till sommaren. Stina Broberg slutar sin anställning för
ProSilva och börjar arbeta för SGS som revisor.
- Revision genomförd av Mellansvenska skogscertifiering AB med några avvikelser.
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§6

Informationsfrågor.
Europeisk marknadsföring. Sture Karlsson informerade om läget i den beslutade
förstudien. Ett planeringsmöte genomföres på Arlanda 2001-12-18. Material inför
mötet utdelades.
Svenska informationsåtgärder. Henrik Asplund redovisade föreslagna
informationsåtgärder med anledning av Skogsduvan enligt utdelad förteckning.
Förslaget godkändes. Förslag till marknadsföringsplan för 2002 presenterades enligt
utdelat material. Infogruppen har behandlat förslaget som utarbetats av Michael
Lagerkvist vid sitt möte 2001-12-04. Info-gruppen står bakom förslaget. Förslaget
godkändes till sin struktur och innehåll av styrelsen. Beslut fattas i samband med beslut
om budgeten.

§7

Organisationsfrågor.
Ordförande i utbildningsgruppen. Jan-Åke Lundén har avsagt sig uppdraget som
ordförande i utbildningsgruppen. Till ny ordförande valdes Sven Lundell.
Ordförande i Norra kommittén. Claes Rülcker har avsagt sig uppdraget som ordförande
i Norra kommittén. Sven Lundell fick i uppdrag att agera i frågan. Beslutet om ny
ordförande bordlades.

§ 8

PEFC systemfrågor
Ömsesidigt erkännande. Sven Lundell redovisade läget i pågående överläggningar
angående Skogsduvan. 17 punkter angående miljö, sociala frågor och produktion är
klara. Nyckelord är ömsesidig respekt, likvärdiga standards och utbytbart virke. Tre
frågor införes direkt efter överenskommelsen, de resterande efter revision av
standarden 2005-06-30, förslag klart 2004-12-31. Slutligt besked i samefrågan väntas
den 8 dec. Eventuellt förslag till överenskommelse skall godkännas av PEFC-styrelsen.

§9

Ekonomi
Resultatrapport: Utskickad resultatrapport, prognos och budgetexempel
kommenterades av VD. Det noterades att avsatt belopp för förstudie om
marknadsföring fallit bort i prognosen. Styrelsen fattade följande beslut:
- VD gavs i uppdrag att utforma ett budget förslag baserat på basverksamheten
finansierat med medlemsavgifter på oförändrad nivå samt med europeisk
marknadsföring och aktiv svensk marknadsföring som projekt med särskild
finansiering. Åtgärder för förankring av finansiering av föreslagna projekt genomföres
av berörda styrelsemedlemmar i respektive organisation.
- VD överenskommer med Mikael Lagerkvist om ett uppdrag att utforma förslag till
åtgärder för extern finansiering.
Beslut om budgeten fattas vid nästa styrelsemöte.

§ 10

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte bokades till den måndagen den 14 januari kl
09.15 på skogsägarnas kontor i Stockholm. Bokslutsmöte per telefon genomföres
tisdagen den 19 mars kl. 09.00.
Stämma. Tidpunkt för stämma fastställdes till torsdagen den 25 april.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

………………………………...............................
Henrik Asplund
Lars Johansson
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Bilaga 1. Registrerade logolicenser 2001-12-05.

Register över svenska PEFC
logolicenser.
Logolicens nr

Underlicens Certifikat nummer

PEFC/05-44-1
PEFC/05-22-2
PEFC/05-44-3
PEFC/05-32-4
PEFC/05-22-5
PEFC/05-22-6

Krävs ej
2001-SKM-AE-535
Krävs ej
2001-SKM-PEFC-1
1700001
SI 01/1582/2137
E 001
E 002
E 003

PEFC/05-32-7

SI 01/1582/2141
V 001
V 002
V 003
V 004

PEFC/05-44-8
PEFC/05-22-9
PEFC/05-38-10
PEFC/05-22-11
PEFC/05-31-12
PEFC/05-22-13
PEFC/05-32-14
PEFC/05-22-15
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Krävs ej
1700041
1700031
SE01/1601/2159
SE01/1601/2160
1700051
1700021
1700061

Organisationens namn

Sågab -sågverken Norrland AB
Prosilva Skogscertifierings AB
Sågverksföreningen Sågisyd
Rödins trävaror AB
Mellanskog ek för
PanCert AB
Eckerström skog o maskin AB
Göransons skogsentreprenad AB
Stigtomta skogsentreprenad
PanCert AB
Wallnäs AB
Eksjö Industri AB
Bodafors Trä Aktiebolag
AB Forssjö Bruk
Sågverkens Riksförbund
Norra skogsägarna, skog/adm
Norra skogsägarna, virke/industri
Södra Skog
Södra Skog
Norrskog
SAEF AB Östavallsågen
Västra Skogsägarna

Ansökan inkom

2001-08-20
2001-08-20
2001-09-06
2001-08-20
2001-09-13
2001-09-25
2001-11-12
2001-11-16
2001-11-16
2001-09-25
2001-11-09
2001-11-16
2001-11-16
2001-11-23
2001-10-05
2001-11-01
2001-11-01
2001-11-13
2001-11-13
2001-11-16
2001-11-21
2001-11-21

Svar utskickat

2001-08-30
2001-09-10
2001-09-14
2001-09-14
2001-09-26
2001-09-27
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-09-27
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-10-08
2001-11-02
2001-11-02
2001-11-24
2001-11-24
2001-11-21
2001-11-21
2001-11-21

Giltig tom

2004-08-31
2004-08-31
2004-08-31
2004-08-31
2004-09-30
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-10-31
2004-08-06
2004-08-07
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-15
2004-08-02
2004-08-02

