2002-03-15.

Protokoll nr 16.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2002-03-15. Kl 14.00 till 16.00
Plats
Telefonmöte
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna (från § 6)
Arvid Svanborg
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
Frånvarande:
Bo T Holm
SÅG AB
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för.
§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 15 kommenterades. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet kompletterades och godkändes.

§ 5

Rapporter
PEFC Europa. Med hänvisning till ett nyutkomment nyhetsbrev från PEFC Europa
rapporterade VD
att PEFC-system för Belgien och England nu är godkända.
att system för Spanien inom kort är klar för omröstning.
att totalt certifierad areal uppgår till 42,7 miljoner ha.
att en databas angående utfärdade certifikat är i drift på www.pefc.org
att staben i Luxemburg förstärkts med en teknisk expert.
Att Indufor utfört en konsultgranskning med rubriken ”Strengthening the PEFC
certification framework”
PEFC Sverige. Följande logolicenser har tillkommit från föregående styrelsemöte.
Weda Skog AB, PEFC/05-31-2
Dunbergs Skogsservice AB, PEFC/05-22-6/E006.
Ansökan har inkommit från Jabo Timber Tvärskog A
Planerat möte den 7 mars med Swedac och certifierarna kunde inte genomföras och är

Prot16st2.doc

framflyttat till ett senare datum i vår.
PEFC kommittén för norra Sverige har genomfört ett möte 2002-02-28. Mötet
behandlade främst åtgärder för ökade certifiering i Norrland.
Pågående projekt angående stärkt finansiering av PEFC:s verksamhet kommer att
avrapporteras vid styrelsemötet den 25 april.
Möte om CoC. Bo T Holm medverkade i ett arbetsgruppsmöte i Bryssel den 20 februari
angående PEFC system för spårbarhetscertifiering. Vid mötet framfördes och
accepterades ett antal svenska synpunkter på rutiner för spårbarhet som syftar till att
säkerställa att märkning sker på ett trovärdigt sätt.
§6

Informationsfrågor.
Europeisk marknadsföring. Sture Karlsson informerade med hänvisning till utskickat
material om planerade informationsåtgärder på europeisk nivå samt tillhörande
kostnader. Styrelsen diskuterade en ram på 100 000 Euro. Beslut fattades om
finansiering av fas 2 i projektet med 80000 Euro med villkor att varje del av fas 2 skall
organiseras som separata projekt som upphandlas efter offertförfrågningar. Beslutet
förutsätter klartecken om finansiering från Sågverkens Riksförbund, Svenska Kyrkans
PEFC ek för samt LRF Skogsägarna.
Sture Karlsson fick i uppdrag att meddela beslutet till PEFC Europa samt att ge
klartecken för när utdebitering av beloppet kan ske från finansiärerna.
Svenska informationsåtgärder. VD informerade om svenska informationsaktiviteter:
- Projekt angående en PEFC-tidning som bilaga till Svenska Dagbladet kan
genomföras. Försäljning av annonser har gått bra. En överupplaga av tidningen
kommer att tryckas för att kunna användas som PR-material om PEFC.
Arbetsfördelning för produktion av bilagan framgår av till styrelsen utdelad
redaktionell plan. Beräknad distribution är under slutet av april.
- Nyhetsbrev nr 6 har distribuerats.
- PEFC kommer att medverka vid Göteborgsmässan. Vid mässan svarar Sågverkens
riksförbund för ett seminarium som belyser kopplingen mellan uthållig träanvändning
och certifiering.
- Ny tryckning av broschyren Miljöcertifiering – Garanterar naturvården in skogen är
klar inom kort liksom en ny broschyr med marknadsbudskap angående Skogsduvan.
Följande ytterligare information nämndes:
- PEFC kommer att belysas vid Södra Sveriges Trävaruexportförenings höstmöte i
Växjö.
- Svenska kyrkans tidning har infört en artikel om certifiering som föranlett en
kommentar från Sven Lundell
- Sture Karlsson har varit i kontakt med Bygg och Trävaruhandlarna samt Sniri
(Snickeriindustriernas intresseorganisation) angående PEFC.
Årsstämman. VD informerade om planeringen för årsstämman den 25 april vid SLU i
Umeå. Styrelsen godkände planeringen för genomförande.

§7

Medlemsfrågor.
Sven Lundell informerade om genomförda kontakter med M-Real angående
medlemskap i Svenska PEFC ek för.

§8

PEFC systemfrågor
Åtgärder med anledning av skogsduvan. Beslut angående svenskt förslag om
ändringar i det Tekniska Dokumentet med anledning av Skogsduvan kommer att
behandlas av styrelsen för Europeiska PEFC den 22 april. VD planerar för
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genomförande av följande åtgärder:
- Ändring av texten i det svenska Tekniska Dokumentet, i samråd med Sven Lundell.
- Information till certifieringsorganisationerna i samband med det planerade
informationsmötet.
- Informationsbrev till alla med skogsbruks- och spårbarhetscertifikat.
- Spridning av broschyren om Skogsduvan.
Samordning av virkesflöden. Styrelsen diskuterade åtgärder angående samordning av
virkesflöden. Diskussionen ledde inte till någon ändrad uppfattning angående
genomförande av planerade åtgärder.
§9

Ekonomi
Bokslut för 2001 Förslag till årsredovisning redovisades. Styrelsen beslutade godkänna
årsredovisningen inklusive föreslagna åtgärder för vinstdisposition samt återbetalning
av förutbetalda intäkter.
Serviceavgifter för 2002. Styrelsen beslutade att utöver tidigare beslutad utdebitering
av serviceavgifter för 2002 skall ett extra belopp på totalt 59000 kr från medlemmarna
utdebiteras. Debiteringen sker i samband med debitering av serviceavgifter för andra
halvåret 2002.
Principer för serviceavgifter 2003. VD framförde förslag att principerna för
utdebitering av serviceavgifter för 2003 skall vara oförändrade enligt tidigare beslut för
2002. VD fick i uppdrag att förbereda förslaget för beslut vid nästa styrelsemöte.
Logolicensavgifter. På förslag av Sture Karlsson tillsattes en arbetsgrupp bestående av
Folke Stenström, Henrik Asplund och Arvid Svanborg med uppdrag att föreslå
principer för Logolicensavgifter. VD skickar för kännedom till arbetsgruppen tidigare
PM som berör principer för Logolicensavgifter. Arbetsgruppens förslag redovisas vid
styrelsemötet den 25 april för ev. beslut vid stämman.

§ 10

Övriga frågor.
Utbildningsgruppen. Sven Lundell informerade om att utbildningsgruppen färdigställt
en enkät om utbildningsaktiviteter för entreprenörer och skogsägare som utförts av
Paraplyorganisationerna.
Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte hålls omedelbart före stämman kl. 09.00 vid
SLU i Umeå.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

………………………………...............................
Henrik Asplund
Lars Johansson
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