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§ 1

Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Justeringsmän
Björn Andrén och Björn Gunnarfelt utsågs att justera protokollet.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkändes efter komplettering med fyra övriga frågor;
Avgiftssystemet till svenska PEFC inför 2006 (se § 5), Information om
marknadsföringsprojektet (se § 13), SUFOR-seminarium (se § 14) och Pågående
standardrevision av svenska PEFC II (se § 15).

§ 4

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen nr 40 och 41 kommenterades, godkändes och lades till
handlingarna / läggs ut på www.pefc.se .

§ 5

Avgiftssystemet till svenska PEFC inför 2006
Principer för hur medlemmarna skall bekosta verksamheten i svenska PEFC
diskuterades efter linjen att 5 intressentgrupper identifieras; i) Fristående
privatsågverk, ii) Industrier integrerade med skogsinnehav, dessas organisationer för
råvaruanskaffning samt större skogsförvaltare / skogsägare utan industri,
iii) Skogsägareföreningar, iv) Kyrkan, och v) ”Övriga”. En idé som fördes fram var att
överenskomma och fördela ett ekonomiskt ansvar mellan intressentgrupperingarna
i-iv. Den interna finansieringen inom respektive grupp kan sedan se olika ut. Gruppen
”Övriga” direktdebiteras företag för företag enligt en etablerad mall. Mötet beslutade
att en arbetsgrupp – Åke Barklund (sammankallande), Henrik Asplund (i), Björn
Andrén (ii), Sven Lundell (iii) och Björn Gunnarfelt (iv) senast vid styrelsens möte 16
september lämnar ett förslag till avgiftssystem inför 2006.

§ 6

Valberedning till PEFC Council Board of Directors
PEFC Council har inför årsmötet 28 oktober 2005 sänt ut ett antal PM i avsikt att få in
förslag till kandidater för den internationella styrelsen ”PEFC Council Board of
Directors”. Frågan diskuterades grundligt där det konstaterades att såväl Ulf Österblom
som Hannu Valtanen sitter kvar ytterligare ett år och att den viktiga frågan hur
Norden bör vara företrädd skall aktualiseras inför årsmötet 2006. Några internationella
namn att föreslå till årets 3 lediggjorda platser diskuterades. Åke Barklund fick
uppdraget att sondera dessa namn med Martin Lillandt i valberedningen.

§ 7

Åke Barklunds engagemang utöver PEFC Sverige
VD informerade styrelsen om sina uppdrag utöver VD-skapet i PEFC.

§ 8

Nationella PEFC sekreterarnas årsmöte 12-13 maj
VD informerade om PEFC sekreterarnas möte i Portugal i maj, särskilt om de olika
ländernas marknads- och kommunikationsprojekt. Dokumentationen kan avropas från
(aake.barklund@telia.com) av styrelsen.

§ 9

Nyckelbiotopsfrågan efter 30 juni 2005
Policy för hantering av Nyckelbiotoper efter 30 juni 2005 diskuterades med inriktning
att koppla prioritering, vård och förvaltning till de nu fastlagda sektorsmålen för
skogen och till statens strategi för samordnat områdesskydd. Svenska PEFC inväntar
vidare behandling av frågan i LRF Skogsägarna, Skogsägardelegation 28 juni 2005.

§ 10

Skogsduvan
Styrelsen konstaterade att ett behov föreligger för att hantera dubbelcertifiering av
PEFC och FSC när de nya standarderna tas i drift och Skogsduvan inte längre kan
nyttjas för harmonisering. En särskild konsult och en referensgrupp kommer att
behövas för detta arbete.

§ 11

SAVCOR-studien ”Effectiveness & efficiency of FSC and PEFC” i Norden
VD redogjorde för studien beställd av de Nordiska ländernas Skogsägareorganisationer. I Sverige har Gävleborgs län studerats och vi har lämnat synpunkter på den
preliminära rapporten. Konsulten säger att såväl FSC som PEFC är ”efficient” dvs.
påverkar skogsbruket i positiv riktning. Om kostnaderna för certifieringssystemen är
försvarbara – ”effective” - i jämförelse med intäkterna går knappast att beräkna. Dels
är det svårt att särskilja en del kostnader som specifika certifieringskostnader, särskilt
intern uppföljning som idag ofta uppfattas som allmän förvaltningskostnad. Dels skulle
en del åtgärder som initierades i samband med certifieringen numera utföras även utan
formell certifiering. Den särklassigt största kostnadsposten är intäktsminskning p.g.a.
lämnade träd och avsatta arealer produktiv mark.

§ 12

Översyn av hemsidan, www.pefc.se
VD redovisade en plan för att strukturera om vårt budskap i tydligare riktning mot;
a) långsiktig förvaltning och respekt för ägarskapet, b) sambandet mellan PEFC
och kontinentala Skogsprocesser för bärkraftigt skogsbruk (Helsingforsprocessen etc.),
c) kopplingen till ISO systemet och de officiella ackrediteringsorganen, samt d) hur
PEFC är en del av den internationella utvecklingen för SFM (sustainable forest
Management). Styrelsen gillade anslaget och uppdrog åt VD att fortsätta arbetet.

§ 13

Information om marknadsföringsprojektet
VD informerade kort om dagsläget i marknadsföringsprojektet där konsulten nu
arbetat upp kvarvarande pengar och inom kort lämnar sin redovisning, men där övriga
delar ännu inte genomförts.

§ 14

SUFOR-seminarium
Ordföranden informerade om att det MISTRA-finansierade projektet SUFOR nu är
under avslutning efter 8 år. Man erbjuder informationsaktiviteter under hösten 2005 till
organisationer och företag. Styrelsen uppdrog åt VD att kontakta SUFOR före
sommaren och börja planera för ett SUFOR / PEFC seminarium / exkursion på
lämpligt ställe i södra Sverige, med inriktning ”biologisk mångfald i praktiken”

§ 15

Pågående standardrevision av svenska PEFC II
VD informerade om pågående arbete vid PEFC Council att godkänna vår nya
Skogsstandard. Konsulten FORM International i Nederländerna har ställt ett antal
kompletterande frågor vilka besvarats av i huvudsak Folke Stenström. Den publika
konsultationen pågår t.o.m. 25 juni och styrelsen gav VD i uppdrag att på hemsidan
påminna allmänheten om detta. En draft rapport är utlovad i månadsskiftet juni / juli.

§ 16

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för bra diskussioner och beslut, samt avslutande mötet.

Vid protokollet:

Åke Barklund
Justeras:

Björn Andrén

Björn Gunnarfelt

