2002-08-16.

Protokoll nr 19.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2002-08-15. Kl. 09.30 till 12.00
Plats
Skogsägarna, Stockholm
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
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för
Frånvarande:
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
Arvid Svanborg
Mellanskog
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 Bo T Holm och
Lars Johansson.

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 17 och 18 godkändes och lades till handlingarna.

§4

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

§ 5

Rapporter
Ändrat TD enligt Skogsduvan. VD rapporterade att ändrat TD med ändringar enligt
Skogsduvan för 2002 nu finns infört både på www.pefc.org och www.pefc.se. En
mindre korrigering skall snarast införas i den svenska versionen.
SL och VD kommenterade kortfattat anteckningar från följande möten:
Möte med Forskningsråd och Statliga myndigheter, 2002-05-13
Möte om ackreditering/certifiering 2002-06-11. Deltagarna i mötet framförde inga
förslag om ändring av ställningstagandet från Svenska PEFC att nuvarande regler för
stickprov vid interna revisioner inte skall ändras.
Möte med FSC-rådet 2002-06-19. Sven L inbjuder till nästa möte i nov-dec 2002. Vid
mötet informerade Sven L bl. a. om möjligheten att Svenska PEFC ek för beslutar om
ensidigt erkännande av FSC. Detta med syfte att kunna nå nödvändig samordning av
flödet av certifierade virkesråvaror.
Möte med Håbo kommun/Martinssons trä 2002-07-04.
Möte på Södra angående certifiering av entreprenörer, 2002-06-27.
Se beslut nedan § 9.
Möten med regionala kommittéer. Se beslut angående tillämpningsanvisningar för
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Södra Sverige i § 9 nedan. Norra kommittén har nytt möte nästa vecka.
PEFC Technical Document, Draft 2. VD informerade om pågående arbete med
omarbetning av PEFC TD. De svenska synpunkter som skickats till PEFC, Ben
Gunneberg, utdelades. En ny version av TD kom med mail 2002-08-14 för yttrande.
VD fick styrelsens uppdrag att utvärdera detta och komma med förslag till fortsatta
synpunkter från Sverige. VD distribuerar materialet till styrelsen.
Statistik certifierade arealer. På grund av sjukdom har statistiken för andra kvartalet
ännu inte sammanställts.
NB Södra. VD informerade om Södras policy angående bevarande av höga naturvärden
med anledning av införande av Skogsduvan i de lokala rutinerna.
Resa till Vietnam. Bo T Holm informerade om en resa till Vietnam efter inbjudan från
Swedish Timber Group för information om miljöledningssystem och miljöstandards.
Ett stort intresse finns hos importörer av svenska råvaror för PEFC
spårbarhetscertifikat. Bo T Holm och VD informerar Ben Gunneberg och verkar för
stöd till intressenterna i frågan.
§6

Informationsfrågor/utbildning
Informationsåtgärder. Henrik A informerad från infogruppens möte 2002-06-26.
Gruppen träffas nästa gång 2002-08-29 i Sandviken. Följande informationsåtgärder har
hög prioritet under hösten.
- Nytryckning av PEFC-tidningen.
- Sågverkens/PEFC seminarium vid mässan i Göteborg 2002-08 21.
- Höstmöte i södra Sverige
- Seminarium för vidareförädlingsindustri i samverkan med
certifieringsorganisationerna
- Information till kommunernas miljö och inköpsansvariga.
- Hemsidan, nyhetsbrev, pressaktiviteter.
Europeisk marknadsföring. Sven L informerade från möte 2002-06-06 angående det
europeiska marknadsföringsprojektet. Svensk medverkan sker genom projektvis
upphandling. Sven L fick styrelsens uppdrag att fastställa finansieringen av svenskt
deltagande i samråd med Sture Karlsson.
Utbildning. Sven informerade om utförd enkät och åtog sig att distribuera en
sammanställning efter nästa möte med utbildningsgruppen. Styrelsen efterfrågade ett
förslag till förtydligande av PEFC:s krav för vidareutbildning av entreprenörer.

§7

Organisationsfrågor
VD-avtal. Sven L informerade om att nytt avtal har tecknats med FS Skog och Miljö
AB angående VD funktionen för perioden aug 2002 tom juni 2004.

§8

Medlemsfrågor
Nya medlemmar. VD informerade om muntligt besked från Metsäliitto Sverige om att
ansökan om medlemskap i Svenska PEFC ek för är på väg. Styrelsen beslutade att
godkänna Mesäliitto Sverige som ny medlem i industrigruppen efter det att skriftlig
ansökan inkommit och denna granskats och godkänts av ordf. Sven Lundell.
Henrik A informerade om ytterligare kontakter angående nya medlemmar som kommer
att tas i Södra Sverige.

§8

PEFC systemfrågor
Ensidigt erkännande av FSC. Bo T Holm informerade om att en rapport angående
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betydelsen av ensidigt erkännande av FSC är under utarbetande i norra Sverige.
Frågan är under behandling i PEFCC. Styrelsen ställde sig bakom fortsatt agerande för
att genomföra ensidigt erkännande av FSC.
Vägledningsdokument för tvistehantering. VD redovisade förslag till
Vägledningsdokument för tvistehantering. Samråd har skett med Swedac och
Certifieringsorganisationerna. Förslaget godkändes med följande ändring angående
organisering av tvistenämnden:
PEFC Tvistenämnd skall bestå av en oberoende ordförande och två övriga ledamöter med lämplig
kompetens som anlitas av vardera parten i aktuell tvist. Styrelsen för Svenska PEFC ek för utser till
ordförande en oberoende jurist med lämplig skoglig/skogsindustriell kompetens som permanent
ordförande i Tvistenämnden för en period av tre år.

Entreprenörscertifiering. Styrelsen ställde sig bakom de förslag, angående organisering
och förenkling av systemet för certifiering av entreprenörer, som framförts i
anteckningarna från mötet den 26 juni.
Revisionsrapporter. Fråga angående en offentlig sammanfattning av revisionsrapporter
diskuterades. Frågan bordlades. VD fick i uppdrag att bereda ärendet inför nästa
styrelsemöte.
Rapport ang. ändringsförslag i TD. VD informerade kortfattat om de ändringsförslag
som framkommit från PEFC:s arbetsgrupper och om att ändringarna kommer att införas
i resp. Vägledningsdokument snarast under hösten.
Ändring av tillämpningsdokument för Södra Sverige. Förslag till ändringar i
dokumentet Sydsvensk tillämpning av Tekniskt dokument pkt 5.5 och 6.5. med
anledning av Skogsduvan godkändes efter förslag från den regionala kommittén för
Södra Sverige, 2002-06-10.
Stickprov vid interna och externa revisioner. Styrelsen godkände förslaget att
nuvarande regler för interna och externa revisioner inte skall ändras. Regler för interna
revisioner finns i Vägledningsdokument för paraplyorganisationer.
Certifieringsorganisationerna ansvarar för stickprov vid externa revisioner.
§9

Ekonomi
Ekonomisk rapport tom juli.
Ekonomisk rapport för perioden jan tom juli utdelades och granskades. Redovisningen
motiverar en detaljerad uppföljning och kontroll av kostnaderna för resten av året vilket
utförs av VD.

§ 10

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa möte bestämdes till torsdagen den 12 dec kl.
09.30 hos Skogsägarna, Stockholm.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

……………………
Bo T Holm
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............................
Lars Johansso

