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§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

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

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkändes.

§ 4

Föregående protokoll
Styrelseprotokollen nr 43 från 16 september 2005 kommenterades, diskuterades,
godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Principer för avgifter 2006
Arbetsgruppen Sven Lundell, Henrik Asplund, Björn Gunnarfelt, Björn Andrén och
Åke Barklund uppdrogs att fortsätta arbetet och förelägga styrelsen ett förslag 23
november 2005.

§ 6

Svenska PEFC Skogsstandard 2005-2010
Ordföranden meddelade att PEFCC eventuellt inte hinner behandla den nya svenska
skogsstandarden före årsskiftet som var planerat. Styrelsen uppdrog åt ordföranden att
i så fall hos PEFCC begära att Skogsstandard 1, gäller t.o.m. 31 mars 2006.

§ 7

Nyckelbiotopspolicy
Den text till Nyckelbiotopspolicy för svenska PEFC som arbetsutskottet utformade och
lade ut på www.pefc.se per 1 oktober 2005 godkändes.

§ 8

PEFC Asien
Ordföranden redogjorde för de satsningar som framförallt PEFC Australien gör i Japan
och Kina Australien har ett fortsatt initiativ i frågan. Styrelsen uttryckte som sin
uppfattning att PEFC arbetet i Asien för svensk del är av särskilt intresse för de
enskilda företag som gör affärer på dessa marknader.

§ 9

PEFC UK och det brittiska marknadsprojektet
Ordföranden redovisade den nya organisationen för PEFC i UK och VD redovisade
dagsläget i det brittiska marknadsprojektet där PEFC UK och Penside Ltd. har tecknat
kontrakt vilket 2006 i huvudsak finansieras av Finland. Den utlovade svenska
finansieringen om 10.000 euro har öronmärkts för särskilt ändamål som seminarier
eller utställningar.

§ 10

PEFC Annual General Meeting 2005
Ordföranden rapporterade från PEFC AGM 28 oktober i Bryssel:
- GMO ingår tills vidare inte i certifierat material. En särskild arbetsgrupp kommer
att föra frågan vidare på ett balanserat sätt. Svenska PEFC bör ingå i denna grupp.
- Bob Simpson från USA valdes till 2:e vice ordförande. Michael Clark (M-real UK)
och Kathy Bradly (GB Paper Federation) nyvaldes till PEFCC vilket markerar
vikten av koppling till marknaden.
- Vitryssland invaldes som ny medlem. USAs medlemsakap i PEFC överfördes till
den nya stiftelsen Sustainable Forestry Board (SFB).
- Den svenska medlemsavgiften 2006 till PEFCC ökades till 43.719 Euro.
- De ändringar som förorsakats av åtaganden gentemot brittiska DEFRA, godkändes.
- Nästa AGM hålls 27 oktober 2006 i Portland USA och 2007 i Tyskland.

§ 11

Allmän märkning av PEFC varor
Ordföranden redovisade att ett förslag har skickats till PEFCC om allmän märkning av
PEFC varor inom ramen för CoC reglerna.

§ 12

”Low risk – high risk” klassning
Ordföranden redovisade att ett förslag har skickats till PEFCC om att se på
möjligheterna till gemensam syn på vilka områden som bör klassas ”Low risk” resp.
”High risk” när det gäller virkeshandel.

§ 13

Kontakter med Världsbanken
VD redovisade de diskussioner som förts nu i oktober med världsbanken gällande
skogscertifiering.

§ 14

SUFOR-exkursion
VD redogjorde för planerna på en exkursion arrangerad av SUFOR kallad ”Naturvård
i praktiken” i Stenbrohult, Småland 30 november.

§ 15

Ungskogars Naturvärden
VD redogjorde för dagsläget i SkogForsk / SLU projektet kallat Ungskogars
Naturvärden och det första referensgruppsmötet som planeras till slutet av november.

§ 16

Bryggdokument PEFC II / FSC II
VD redovisade tagna kontakter med konsult och referensgrupp för att arbeta fram ett
jämförande dokument mellan de nya svenska PEFFC och FSC standarderna, tänkt som
en hjälp för dubbelcertifierade företag.

§ 17

Svenska PEFF kontaktverksamhet
VD slutredovisade 2005 års kontaktverksamhet Sverige (av pilotkaraktär) , vars
resultat skall läggas till grund för nästa års marknadsarbete i Sverige.

§ 18

Swedac och Certifieringsföretagen
VD informerade om det möte som sker 1 november med Swedac och de PEFC
ackrediterade certifieringsföretagen. Styrelsen poängterade värdet av att
certifieringsföretagen utbyter erfarenheter och påpekar oklarheter i PEFC systemet.

§ 19

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 23 november i LRF Skogsägarnas lokaler i Stockholm
och startar 09.30.

§ 20

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