2002-04-26.

Protokoll nr 17.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2002-04-25. Kl 09.00 till 10.00
Plats
Skogshögskolan Umeå
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Bo T Holm
SÅG AB
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Frånvarande:
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
Arvid Svanborg
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
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 Anders
Johansson och Lars Johansson.

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 16 godkändes och lades till handlingarna.

§4

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

§ 5

Rapporter
Genomförande av stämman diskuterades.
Övriga punkter för rapportering bordlades.

§6

Informationsfrågor.
PEFC-bilagan till SvD den 27 april presenterades. Styrelsen konstaterade att bilagan
ger en god presentation av Svenska PEFC.

§8

PEFC systemfrågor
Redovisning av areal certifierad skogsmark. PM med förslag till principer för
redovisning av areal certifierad skogsmark var utsänd i förväg. Styrelsen beslutade
godkänna följande förslag angående redovisning av areal certifierad skogsmark:
Rapportering till Svenska PEFC ek för skall ske av certifierad areal produktiv
skogsmark och areal impediment. Om uppgift om impediment saknas i register över
certifierade skogsägare rapporteras endast areal produktiv skogsmark.
Svenska PEFC ek för rapporterar till Europeiska PEFC arealen produktiv skogsmark +
impediment. Om uppgift om impediment saknas rapporteras areal produktiv
skogsmark. Rapportering enligt ovan införes från och med kvartal 2, 2002.
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§9

§ 10

Ekonomi
Serviceavgifter 2002. Ett PM med förslag till serviceavgifter var utskickat till
styrelsen i förväg. Styrelsen konstaterade att PM:et innehåller en felaktig
rubriksättning. Styrelsen beslutade förelägga stämman förslag till serviceavgifter enligt
bilaga 1.
Logolicensavgifter. Ett PM med förslag till avgifter för logolicenser var utskickat i
förväg med anteckningar från möte med den utsedda arbetsgruppen.
Styrelsen konstaterade att riktlinjer från PEFCC angående avgifter för logolicenser inte
hindrar att avgifter fastställes enligt arbetsgruppens förslag enligt utsända anteckningar.
Styrelsen fattade följande beslut angående logolicensavgifter:
1. Svenska PEFC ek för föreslås under 2002 tillämpa följande regler angående
logolicens avgifter:
- Medlemmar (eller företag/skogsägare/entreprenörer anslutna via medlemmar eller
medlemmars paraplyorganisationer) betalar ingen licensavgift under förutsättning att
medlemmen erlagt serviceavgift enligt gällande stämmobeslut.
- Övriga certifierade skogs- och industriföretag i första leveransledet med PEFC
spårbarhetscertifikat, som tecknar avtal om logolicens betalar en licensavgift som
motsvarar 100 % av den serviceavgift som enligt stämmobeslut skulle utgå om
företaget vore medlem i Svenska PEFC ek för. Övriga certifierade företag i senare
leveransled betalar en logolicensavgift på 50 % av serviceavgiften
2. Förslaget till logolicensavgifter för 2002 skall tillställas PEFCC styrelse för
godkännande.
3. Presidiet för Svenska PEFC ges i uppdrag att inför 2003 utreda möjligheten att kräva
medlemskap i Svenska PEFC ek för av certifierade skogs- och industriföretag i första
leveransledet samt att utarbeta förslag till licensavgifter, att tillämpas från och med
2003 och framåt, som överensstämmer med av PEFCC fastställda riktlinjer.
Förslag angående finansiering. Ett PM med idéer och förslag angående framtida
finansiering av Svenka PEFC ek för var utskickat till styrelsen i förväg. Styrelsen
beslutade bordlägga frågan till nästa möte.
.
Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte hålls som konstituerande möte efter stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

………………………………...............................
Anders Johansson
Lars Johansson
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PEFC styrelse 2002-04-25.
(Bilagan läggs ej ut på hemsidan

Bilaga 1

Serviceavgifter 2002.
Serviceavgifter för 2002 föreslås utgå med följande belopp:
Nuvarande medlemmar:
Skogsägareföreningarna
800000 kr
Sågverken
550000 kr
Svenska kyrkans PEFC ek för
80000 kr
Swedspan AB
31500 kr
Boxholms skogar
11400 kr
SkogsMaskinFöretagarna
10000 kr
Svenska Orienteringsförbundet,
0 kr
Svenska Jägareförbundet
0 kr
Skogs- och Träfacket
0 kr
För nya medlemmar med skoglig eller industriell verksamhet utgår avgift, för den del av året
medlemskapet gäller, enligt följande principer:
Avgiften utgår i form av en grundavgift och en rörlig avgift.
Avgiften grundas på skogsareal, ha, och på virkesförbrukning, m3fub, i industrin.
I förädlingsindustri utgår avgiften efter virkesförbrukning, m3 sågat eller motsvarande.
Företag som både äger skog och bedriver industriell verksamhet betalar en grundavgift samt
full rörlig avgift för den dominerande verksamheten (areal skog jämfört med förbrukning
m3fub i industriell verksamhet) och halv rörlig avgift för den mindre delen.
Beräkning av serviceavgift för helt år.
Klass 1
<100000
Skog, ha
<20000
Industri, m3fub, m3

Klass 2
<500000
<100000

Klass 3
<1000000
<500000

Klass4
>1000000
> 500000

Grundavgift, kr

5000

10000

20000

30000

Rörlig avgift skog, kr/m3fub

0.20

0.20

0.20

0.20

Rörlig avgift industri, kr/m3fub

0.05

0.05

0.05

0.05

Rörlig avgift förädl-ind, kr/m3f

0.10

0.10

0.10

0.10
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