Styrelseprotokoll nr 43
Svenska PEFC Ek. för
Tid:

16 september 2005

Plats:

LRF-Skogsägarna, Stockholm (och via telefon)

Deltagare:

Sven Lundell, ordförande
Björn Andrén
Jan-Åke Lundén
Dan Glöde
Anders Ringsell
Björn Gunnarfelt
Anders Johansson
Åke Barklund, VD

Frånvarande: Henrik Asplund
Lars Johansson
Jonny Andersson
Eric Lagerwall

LRF Skogsägarna
Holmen Skog AB
SÖDRA
Mellanskog
SÅGAB
Luleå Stift
SkogsMaskinFöretagarna
Svenska PEFC

(per telefon)
(per telefon)
(per telefon)

Sågverksföreningen Såg i Syd
Skogs- och Träfacket
Moelven
Metsällitto

§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Val av två justeringsmän
Björn Andrén och Dan Glöde utsågs att justera protokollet.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkändes efter komplettering med fyra övriga frågor:
- Marknadsföring av PEFC i Japan (se § 9)
- Översyn av Svenska PEFC hemsida (se § 14)
- Allmän märkning av PEFC trävaror (se § 13)
- Godkännade av anteckningarna från telefonmötet 9 september (se § 6) och
tidigareläggning av beslutsärendet Nyckelbiotopspolicy (se § 5)

§ 4

Föregående protokoll
Styrelseprotokollen nr 42 kommenterades, diskuterades, godkändes och lades till
handlingarna.
Beträffande § 10 i protokoll 42 (Skogsduvan) uppdrogs åt VD att ta in offert för en
konsultstudie och engagera behövliga referensgrupper i syfte att jämföra PEFC
skogsstandard II och FSC skogsstandard II för underlättande av dubbelcertifiering och
därmed bidra till en effektivisering av virkesmarknaden.

§ 5

Nyckelbiotopspolicy
Utsänt förslag till Nyckelbiotopspolicy presenterades och diskuterades. Förslagets
principer med precisering av statens, skogsägarnas och virkesköparnas åtaganden
gillades och antogs av mötet. Vidare beslutades att en mer koncentrerad text skall
utformas för certifieringsändamål. Mötet uppdrog åt Björn Andrén att föreslå sådan
ny text att underställas Svenska PEFCs styrelse för beslut. Åt VD uppdrogs att se över
vilka justeringar som kan behöva ske i Svenska PEFCs tillämpningsdokument med
anledning av den nya Nyckelbiotopspolicyn.

§ 6

Anteckningarna från telefonmötet 9 september diskuterades och godkändes..

§ 7

Budgetläget
VD informerade om intäkts- och kostnadsläget för 2005. Budgeten kommer att hålla,
men några omföringar kommer att fordras mellan vissa kostnadskonton. Likaså
kommer en del informationsåtgärder för PEFC standard II att behöva skjutas över till
2006. Styrelsen beslutade att den ekonomiska ramen för Svenska PEFC 2006 skall
utgöra 1.9 – 2.0 miljoner kr. Åt VD uppdrogs att till 23 november-mötet utarbeta ett
budgetförslag i enlighet därmed.

§ 8

Principer för avgifter till Svenska PEFC 2006
Mötet diskuterade utsänt förslag till kostnadsfördelning per fem intressentgrupper med
hanterade virkesvolymer som grund; i) Organiserade fristående privatsågverk, ii)
Integrerad Skogsindustri samt samverkande företag, iii) Privata Skogsägare,
skogsförvaltare samt med dem samverkande skogsindustri, iv) Kyrkan, samt v) Övriga
enskilda företag och organisationer. Mötet diskuterade detta förslag och ett parallellt
förslag med fyra intressentgrupper enligt en annan skärning; a) Virkesförbrukande
industri (m3fub), b) Skogsägande företag (hektar), c) Virkesförmedlande
organisationer (m3fub) och d) Övriga enskilda företag och organisationer. I det senare
förslaget kan en juridisk person återfinnas i flera intressentgrupper. Åt AU plus Björn
Gunnarfelt uppdrogs att arbeta vidare med dessa förslag.

§ 9

Japan och Storbritannien
- PEFC-organisationen i Japan diskuterades mot bakgrund av det arbete som behöver
ske för import av PEFC certifierade produkter till Japan. 28 september kommer PEFC
Australien och Finland till Stockholm för sådana diskussioner.
- DEFRAs godkännande av PEFC-certifierad skog som ”sustainable forestry”
kommenterades.
- Det nordiska marknadsföringsprojektet i UK rapporterades av VD samt diskuterades.
Styrelsen beslutade om fortsatt ekonomiskt satsning för 2006 om 10.000 euro.
Huvudfinansiär är Finnish Forest Foundation.

§ 10

Standardrevision Svenska PEFC
VD redovisade de kontakter som förevarit med av PEFCC utsett konsultföretag,
Holländska FORM International gällande vår nya Standard 2005-2010. En draft
rapport har kommenterats liksom några följande frågor per e-mail och telefon. Vid
PEFCCs oktobersammanträde väntas godkännande. Mötet uppdrog åt VD att inför
planerat styrelsesammanträde per telefon 31 oktober utarbeta en handlingsplan för
information och spridning av vår Standard II.

§ 11

Aktuellt från PEFCC
VD redovisade två ärenden som väcktes vid ett möte 6 september i PEFCs CoCarbetsgrupp:
- På Spaniens, Portugals och Italiens initiativ har en arbetsgrupp tillsatts för att se
över möjligheterna att PEFC certifiera också ”non-wood products”. Mötet
beslutade att föreslå PEFC Int. att VD ges en plats i den arbetsgruppen som
Nordisk företrädare.
- Mötet diskuterade propåer som väckts om att införa Sociala kriterier i PEFCs CoC
certifiering. Mötets mening var att ”Uthålligt skogsbruk” skall innefatta Sociala
kriterier i skogsbruket, medan CoC avser att följa och identifiera virket genom
förädlings- och hanteringsleden från avlägg vid bilväg till konsument.

§ 12

SUFOR-exkursion
Ordföranden redovisade de kontakter som tagits med Ola Sallnäs, SUFOR om en
exkursion under hösten i Stenbrohultstrakten på temat ”Skoglig miljövård i praktiken”.
Åt VD uppdrogs att fortsätta planeringen med SUFOR och gärna samarrangera med
andra intressenter.

§ 13

Allmän märkning av PEFC varor
Mötet diskuterade om allmän märkning av PEFC trävarupaket / massabalar och
papper, i avsikt att marknadsföra PEFC. För god effekt bör en rekommendation om
detta beslutas i PEFC Council och de praktiska konsekvenserna analyseras och
åtgärdas. Åt Ordf. / VD uppdrogs att tillskriva PEFC International i frågan.

§ 14

Översyn av hemsidan, www.pefc.se
Mötet diskuterade utformning och uppdatering av hemsidan. Åt VD uppdrogs att inför
nya Standarden se över hemsidan, omstrukturera vårt budskap i enlighet med
förra styrelsemötet och särskilt utforma hemsidan så att åtkomlighet av protokoll,
dokument och instruktioner underlättas och formulär enkelt kan laddas ner.

§ 15

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

Vid protokollet:
Åke Barklund
Åke Barklund
Justeras:
Björn Andrén
Björn Andrén

*

Dan Glöde *
Dan Glöde

* Justering har skett per e-mail. Utskrifter av dessa är bilagda originalprotokollet.

