2002-12-13.

Protokoll nr 20.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2002-12-12. Kl. 09.30 till 14.00
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
Roland Palm
Sågverkens riksförbund
Anders Tosterud
SkogMaskinFöretagarna
Frånvarande:
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
Arvid Svanborg
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet.
Beslut fattades att till mötet adjungera Roland Palm som ersättare för Sture Karlsson
och Anders Tosterud som ersättare för Anders Johansson.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Bo T Holm och
Anders Tosterud.

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 19 godkändes och lades till handlingarna.

§4

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

§5

Rapporter
PEFC General Assembly. SL informerade angående de beslut som fattats vid PEFC:s
generalförsamling i Luxemburg den 22 november. Genom inval av nya medlemmar
utanför Europa; Australien Brasilien, Chile, Malaysia har PEFC tagit steget från ett
europeiskt till ett globalt system för certifiering.
FS informerad om beslut angående ändringar i PEFC stadgar samt förnyelse av PEFC
Technical document. Utförligare information om besluten vid generalförsamlingen
finns bl. a. i informationsbrev från PEFC på www.pefc.org.
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BTH föreslog att Svenska PEFC skulle göra en motsvarande beskrivning av gällande
svenska PEFC-dokument som gjorts av de europeiska dokumenten i figuren Structure
of the PEFCC document. FS åtog sig att göra detta.
Brev angående globalisering. SL redovisade förslag till brev till PEFC Council med
svenskt svar på en förfrågan från PEFCC angående synpunkter på utvecklingen mot
globalisering av PEFC. Styrelsen gav SL i uppdrag att med stöd av framförda synpunkter utforma brevet. Svenska PEFC stöder en utveckling mot globalisering under
förutsättning att kvalitetskraven och rutiner för godkännande av nya system bibehålles.
Nya certifikat, certifierad areal. FS redovisade läget beträffande registrering av PEFCcertifikat.
Skogscertifikat 9 st. + 6 bevis, kyrkans stift.
Spårbarhetscertifikat 22 + 18 bevis om spårbarhetscertifiering inom PanCert.
Icke kommersiella 3 st.
Totalt har 62 st. logolicenser utfärdats.
Sedan styrelsemötet i augusti är har 10 nya spårbarhetscertifikat + 6 bevis utfärdats.
Arealen PEFC-certifierad skogsmark uppgick 2002-09-30 till 2,20 milj. ha.
Enkät till kommuner. FS redovisade resultatet av en utsänd enkät till kommuner angående inköpspolicy beträffande certifierade trävaror. Av resultaten framgår att det ej är
förenligt med LOU (Lagen om offentlig upphandling) att kräva viss typ av certifiering.
Det är angeläget att marknadsföra trä i kombination med information om PEFCcertifiering. FS fick styrelsens uppdrag att tillskriva Svenskt Trä med förslag om en
sådan samverkan.
Enkät PEFC-produkter. FS informerade om en utskickad enkät angående marknadsföring av PEFC-produkter från företag med spårbarhetscertifikat. Resultatet är ännu inte
sammanställt. Styrelsen uttalade sitt stöd för att enkäten utvecklas till en rutin för kontinuerlig uppföljning av volymerna sålda PEFC-produkter. Svaren från enskilda företag
skall behandlas konfidentiellt.
Milko-kampanjen. Anders Tosterud informerade om kontakter mellan SMF och Milko
med anledning av en genomförda reklamkampanjen i TV 2,3,4,5 för mjukost som innehåller starkt negativa bilder om skogsbruk. Bl. a. har en radiodebatt genomförts med
deltagande av Anders Johansson från SMF. Enligt uppgift från Milko skall kampanjen
upprepas i vår.
Styrelsen uttalade en uppskattning av att SMF agerat i frågan. Presidiet fick i uppdrag
att skriva till Milkos ledning och kräva att kampanjen skall upphöra.
Ackreditering SGS. SL rapporterade om genomförd överenskommelse med SGS Sweden AB om att formell ackreditering skall vara klar senast 2003-03-31.
§6

Informationsfrågor/utbildning
Förslag till marknadsföringsplan för 2003. HA redovisade den av informationsgruppen
och VD utformade planen för marknadsföringsåtgärder 2003. Förslag framfördes om
medverkan vid informationsmöten anordnade av Svenskt Trä, samt att inkludera byggbranschen som målgrupp för genomförda åtgärder.
BTH informerade om en projektansökan angående spårbarhetscertifiering som kommer
att sändas sändas till Nutek och genomföras inom i-Wood projektet.
Förslag till program för stämman diskuterades med förslag att inbjuda tunga kunder
samt att redovisa Sågverkens miljöpolicy.
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§7

Styrelsen godkände förslaget till marknadsföringsplan som underlag för marknadsföringsarbetet under 2003.
PEFCC marknadsföringsplan. HA informerade om den plan för marknadsföringsåtgärder som nyligen redovisats från PEFCC. I planen finns svenska förslag och synpunkter
medtagna. Hittills inbetalda medel för fas 1 är ännu inte förbrukade. En ny informationsansvarig har anställts vid PEFCC på heltid.
Rapport från utbildningsgruppen. SL informerade om genomförd kartläggning av utbildning för maskinentreprenörer. Resultaten visar en positiv bild av den utbildningsverksamhet som genomförs inom paraplyerna. Det noterades att en fortsatt utvärdering
behövs angående kompetensutveckling för säsongarbeten. SL åtog sig at ta upp detta
till behandling i utbildningsgruppen.
Organisationsfrågor
Paraply för entreprenörscertifiering. HA informerade om pågående arbete med att bilda ett gemensamt paraply för entreprenörscertifiering i södra Sverige. Deltagande stiftare är Södra, SågiSyd, Kyrkans PEFC ek för. Anders Tosterud informerade om intresse från SMF att på sikt ta ansvar för ett rikstäckande paraply för PEFC-certifiering för
entreprenörer.

§8

Medlemsfrågor
Fusion Mellanskog/Västra skogsägarna. I skrivelse från Mellanskog datera 2002-09-11
anhåller Mellanskog att på grund av genomförd fusion mellan Skogsägarna Mellanskog
ek. för. och Västra skogsägarna ek. för. skall Västra Skogsägarnas medlemskap upphöra och överföras till Skogsägarna Mellanskog. Styrelsen beslutade enligt förslaget samt
att den av Västra skogsägarna inbetalda insatsen på 1000 kr skall återbetalas.
Nya medlemmar. SL och FS informerade om genomfört möte, 2002-12-11, med Metsälitto Sverige AB. Mötet avslutades med en ansökan från Metsälitto Sverige AB om
medlemskap i Svenska PEFC ek för. Styrelsen beslutade bevilja Metsälitto Sverige AB
medlemskap Svenska PEFC ek för med placering i grupp 2 Primär förädlingsindustri
för skogsråvara.

§9

PEFC systemfrågor
Ensidigt erkännande av FSC. SL informerade om översänd ansökan till PEFCC om att
bevilja PEFC Sverige rätt till ensidigt erkännande av FSC-systemet. Erkännande förutsätter stöd av ISO 14001/ISO 9001 /Emas. Utländskt FSC-certifierat virke undantas.
Ben Gunneberg besöker Sverige den 16 dec för utvärdering av förslaget. Beslut i frågan
väntas vid nästa PEFC Council s styrelsemöte 2003-01-30.
En synpunkt framfördes att texten i ansökan bör ändras så att utvärdering av förslaget
skall ske före 2005-06-30 inte efter.
FS redovisade ett koncept till Vägledningsdokument för hur ensidigt erkännande skall
gå till i praktiken. Förslaget förutsätter att rutiner skall revideras och godkännas av certifieraren, och att ett nytt certifieringsbeslut skall registreras hos PEFC.
Styrelsen ställde sig bakom förslaget för fortsatt bearbetning. En komplettering bör ske
med anvisningar om vilken information som skall lämnas.
Principer för öppenhet. FS redovisade en genomförd utvärdering med förslag till riktlinjer för offentlighet för Svenska PEFC. Styrelsen gav FS i uppdrag att omarbeta förslaget med stöd av framförda synpunkter.
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Vägledningsdokument för Paraplyorganisationer. FS redovisade förslag till ändringar
i Vägledningsdokument för Paraplyorganisationer. Föreslagna ändringar kommer från
Arbetsgruppen för skogscertifiering, Samrådsgruppen angående ackreditering och certifiering, Forskningsrådet. Ett förslag framfördes att komplettera bilaga 3 med formuleringar angående kompetensutveckling för entreprenörer enligt rapport från utbildningsgruppen. Styrelsen fastställde förslaget till ändringar i Vägledningsdokument:
Organisering av paraplyorganisationer för PEFC-certifiering med föreslagen komplettering angående utbildning. Det ändrade dokumentet införes snarast på PEFC:s hemsida.
Vägledningsdokument Ackreditering: En bearbetning av Swedac:s dokument, Vägledning vid ackreditering av certifieringsorgan etc. har utförts inom Swedac. Styrelsen
godkände genomförda ändringar och beslutade lägga ut det reviderade dokumentet på
PEFC.s hemsida
Vägledningsdokument Certifikat. På uppdrag av Samrådsgruppen angående ackreditering och certifiering har FS utarbetat ett förslag till Vägledningsdokument angående
formulering av certifieringsbeslut och certifikat för Svenska PEFC.
Förslaget är godkänt av Samrådsgruppen. Styrelsen beslutade godkänna förslaget och
att lägga ut dokumentet på PEFC:s hemsida.
§ 10

Verksamhet 2003
Förslag till verksamhetsplan. Ett förslag till mål och verksamheter för 2003 presenterades av FS. Förslaget bygger på en utsänd förfrågan till styrelsen med inkomna svar.
Anders Tosterud underströk behovet av uppföljning och information till entreprenörer.
Förslaget till mål och verksamhetsplan för 2003 godkändes av styrelsen.

§ 11

Ekonomi
Logolicensavgifter för 2003. FS redovisade en utförd genomgång av gällande förutsättningar för PEFC logolicensavgifter. Riktlinjer för 2003 från PEFCC har ännu inte utarbetats.
Styrelsen beslutade att samma riktlinjer för logolicenser skall gälla för 2003 som gällt
för 2002. Se protokoll nr 14.
Prognos för 2002. FS redovisade ekonomisk redovisning tom 2002-12-02 samt prognos
för det ekonomiska utfallet för 2002. Styrelsen godkände rapporten
Styrelsen beslutade om utbetalning av överinbetalda serviceavgifter ned till ett 0resultat för året samt att motsvarande serviceavgifter utdebiteras för 2003.
Budget för 2003. Förslag till budget för 2003 presenterades. Förslaget godkändes som
preliminär budget fram till stämman med viss korrigering angående budgeterade serviceavgifter, reskostnader samt oförutsedda utgifter.

§ 11

Övriga frågor.
Tillämpningsdokument för södra Sverige. Henrik Asplund anmälde att revideringen
enligt föregående protokoll nu är klar att införa på PEFC.s hemsida.
Nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa möte bestämdes till torsdagen den 13 mars kl.
09.30 hos Skogsägarna, Stockholm.
Stämma. Datum för PEFC.s stämma bestämdes till onsdagen den 14 maj i Jönköping
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med PanCert AB som värd.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

……………………
Bo T Holm
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............................
Anders Tosterud

