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§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Henrik
Asplund och Anders Johansson.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen 27 och 28 godkändes och lades till handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet godkändes.

§5

Rapporter
Verksamhetsrapport 2003. Utskickat förslag till verksamhetsrapport för 2003
diskuterades och godkändes efter kompletteringar. Ett tillägg till texten angående
dubbelcertifiering föreslogs. Ev ytterligare förslag till ändringar skall vara FS tillhanda
inom 2 veckor.
Presidiemöte. Presidiet träffades 2003-12-15 för föreberedelser av ärenden inför
styrelsemötet. Anteckningar har skickats ut till styrelsen.
Besök hos Beijer byggvaror. Efter en kontakt som skapades under Trämarknaden I
Karlstad med Kjell Karlsson på Beijer byggvaror har FS besökt deras huvudkontor I
Solna för föreberedelser av PEFC certifiering av hela Beijers kedja av
bygghandelsföretag. Beijer uttalar ett stort intresse av att fullfölja PEFC-certifiering.
Ett fortsatt stöd till genomförandet genom viss medverkan från FS har utlovats.
FERN-rapporten.(FERN =Forests and the European Union Resource Network). En ny rapport
från FERN kommer att publiceras inom kort med kritisk granskning av flera PEFC
system. (Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike). Ett samordnat svar kommer att
utarbetas från PEFC Council.
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Bondefred i skogen. Den fredsöverenskommelse som under överinseende av
landshövding Karin Starrin tecknats i Halland mellan skogsbruket och Hylte
skogsgrupp redovisades och diskuterades. SL skriver ett svar till landshövdingen med
kopia till övriga medverkande. En inbjudan riktas till Hylte skogsgruppen att ingå i
PEFC.s regionala kommitté för södra Sverige.
SNFs hemsida. SNFs hemsida innehåller ett avsnitt med kritik mot PEFC. Särskilt
kommenteras brist på öppenhet och insyn. Jan Åke Lunden redovisade en skriftlig
förfrågan till befintliga FSC paraplyer i södra Sverige med begäran att få ta del av vilka
gruppcertifierade som ingår i respektive paraplyet. I inget fall hade sådan information
lämnats ut. Kritiken mot PEFC är mot denna bakgrund ogrundad. JÅL har skriftligt
påtalat detta för SNF.
StoraEnso. FS redovisade löpande kontakter med StoraEnso Skog angående kommande
PEFC certifiering.
Möte med Skogsällskapet. Ett möte med skogssällskapet är bokat till den 19 januari för
kontakter och samråd angående rutiner för certifiering och medlemskap i PEFC.
Ackreditering SGS. Enligt muntlig rapport från SGS är processen för ackreditering
genom Swedac i det närmaste klar. Styrelsen godkände förlängd dispens i avvaktan på
att ackrediteringsprocessen formellt avslutas.
§6

Informationsfrågor
PEFC-tidningen. FS konstaterade att tidningsbilagan försenats. Styrelsen diskuterade
läget och beslutade att ge Lagerkvist marknadskommunikation ytterligare tid to m 1
mars för att fullfölja arbetet med att säkra finansieringen av tidningen.
Kundseminarier i Köpenhamn och London. Målsättningen är att genomföra ett
kundseminarium i Köpenhamn den 18 mars och i London den 25 mars. HA ansvarar
för genomförandet i Köpenhamn, BTH ansvarar för genomförandet i London med
aktivt stöd av FS.
Förslag till stämmoprogram. Ett utskickat förslag till program för ett PEFCseminarium i samband med årets stämma diskuterades och godkändes. Seminariet har
rubriken Svenska PEFC och omvärlden. FS fick i uppdrag verka för att seminariet kan
genomföras enligt förslaget.

§7

Organisationsfrågor
Förslag till stadgeändring. Ett förslag till stadgeändring har diskuterats i presidiet. FS
kommenterade förslagen. §2. Angående ändrat namn för PEFC. §4. Förslag att
komplettera listan över medlemmar som kan antas med försäljningsorganisationer samt att
införa möjlighet att invälja extra medlem utan rösträtt. §17. Förslag att utöka det maximala
antalet röster per medlemsgrupp till 10.
Styrelsen godkände förslagen att föreläggas för årets stämma.
Arbetsgruppen PEFC system och rutiner för skogscertifiering. Efter förslag från HA
beslutade styrelsen att i arbetsgruppen ersätta Bernt Bengtsson med Magnus Norrby.

§8

Medlemsfrågor
ESC Entreprenörscertifiering skog AB. Mot bakgrund av föreslagen stadgeändring
beslutade styrelsen att informera ESC Entreprenörscertifiering Skog AB om sin avsikt
att efter stadgeändringen överföra ECS Entreprenörscertifiering skog AB till kategorin
extra medlem.

§9

PEFC systemfrågor
Uppdragshandling revision av PEFC TD och skogsstandard. Utskickat reviderat
förslag till PM Principer och tidplan för revision av PEFC Tekniskt Dokument med
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PEFC skogsstandard diskuterades. I förslaget har rollfördelningen mellan den
föreslagna Arbetsgruppen och Forum för PEFC revisionen förtydligats. Beslut fattades
om följande kompletteringar och ändringar av förslaget:
- Rättelser av korrekturfel.
- Under rubriken förutsättningar införes ett avsnitt om Skogsduvan.
- Under punkt 2.5 läggs till Sociala aspekter inklusive arbetsmiljö.
- Tidsperioden då förslaget utvärderas och godkänns av PEFC Council ändras till
januari till juni.
Föreslagen OH-bild om organisering kompletteras med skogsduvan och en ny ruta
angående Internet. Efter slutligt godkännande av presidiet läggs dokumentet till grund
för revisionsprocessen och publiceras på www.pefc.se.
Efter diskussion fick FS i uppdrag att utvärdera om beskrivningen att FSC helt infört
samtliga punkter enligt Skogsduvan är korrekt.
Arbetsgrupp för revisionsarbetet 2004. Styrelsen beslutade tillsätta följande
arbetsgrupp för arbetet med revision av PEFC TD och skogsstandard.
Sammansättningen utgår från den nuvarande PEFC arbetsgruppen system och rutiner
för skogscertifiering samt Forskningsrådet. Till att delta i arbetsgruppen inbjudes
1. Folke Stenström, ordförande
2. Jan-Åke Lundén, Södra
3. Magnus Norrby, Mellansvenska Sågverksföreningen
4. Hans Thunander, Egendomsnämnden Växjö stift
5. Sune Nilsson, Mellanskog
6. Lars Johansson, Skogs- och Träfacket
7. Anders Johansson, Skogsmaskinägarna
8. Anneli Sandberg-Jakobsson, Norra Skogsägarna
9. Anders Ringsell. Prosilva Certifiering AB
10 Ola Kårén Holmen
11. Jan Weslien, Skogforsk
12. Arne Albrektsson, SLU
13. Forskare inom maskinteknik.

Ändring angående spårbarhet. Med stöd av utskickat PM diskuterades ändring i
Vägledningsdokumentet Organisering för spårbarhetscertifiering, bilaga 1 punkt 22.
Det framgår att PEFC Council Technical Document Annex 4 saknar regler som ger
motsvarande begränsningar som finns i den svenska bilagan.
Förslag till ny lydelse:
Inom certifierade företag/koncerner med flera produktionsenheter/företag med gemensam
råvaruanskaffning tillämpas följande regler för flyttning av certifierad volym (%-in) internt och externt:
- Flyttning av certifierad volym (%-in) internt mellan det certifierade företagets egna produktionsenheter
får ske utan annan begränsning än att alla försålda certifierade produkter skall innehålla certifierad råvara
(minimum 1 %)
- Flyttning inom koncern med flera företag får ske mellan företag med PEFC spårbarhetscertifikat utan
annan begränsning än att försålda certifierade produkter skall innehålla certifierad råvara (minimum 1
%).
- Vid försäljning av certifierade volymer (%-in) till företag utan PEFC spårbarhetscertifikat, externt eller
inom koncern, skall den inmätta andelen certifierade råvaror (%-in) bibehållas lika som på den till hela
företaget inmätta andelen certifierad råvara per produktgrupp." (Certifieringen går förlorad för
motsvarande
volym)
- Vid försäljning externt till företag med spårbarhetscertifikat gäller den normala regeln att certifieringen
bibehålles, för levererad volym certifierad råvara . Vid affärsuppgörelse med företag med PEFC
spårbarhetscertifikat, utan överenskommelse om leverans av certifierade produkter, får det säljande
företaget flytta motsvarande volym certifierad råvara (andel %-in) till intern eller annan extern
mottagare.

Förslaget godkändes för fortsatt prövning. Förslaget sänds ut för synpunkter till berörda
intressenter samt läggs ut på www.pefc.se för externt samråd under lägst 30 dagar.
Slutligt beslut fattas vid ett kommande styrelsemöte dock senast 2004-06-30.
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Förslag framfördes att förslaget vid presentationen skulle kompletteras med en text om
motiveringen för ändringen samt att innebörd skulle förtydligas med hjälp av lämplig
illustration.
Flyttning av %-ut för rundvirke. Med stöd av ett utskickat PM diskuterades gällande
regler och möjligheter till placering av den certifierade andelen rundvirke i en
virkesförmedlingsorganisation hos de kunder som önskar och är i behov av certifierade
produkter. Följande alternativ för hur detta kan ske redovisades:
1. Volymer från certifierade skogsägare transporteras till de kunder som önskar köpa certifierade
produkter. Detta alternativ medför ökade transporter med negativa miljökonsekvenser. Inmätning sker
vid köparens mätstation.
2. Inmätning till reellt lager hos virkesförmedlingsorganisationen. Mätningen kan ske genom vägmätning
eller skördarmätning. I detta fall finns med nuvarande skrivningar inga hinder för att placera certifierad
volym %-ut hos valfri köpare. Detta oberoende till vilken kund volymer från den certifierade
skogsägaren transporteras.
3. Inmätning till fiktivt lager hos virkesförmedlingsorganisationen. Alternativet innebär att virket styrs
till kund oberoende av vilka volymer som kommer från certifierade skogsägare. Vid inmätning
registreras certifierad andel, % -in, för säljarens kännedom. (Informationen döljs i Viol för det företag
där mätstationen finns). Virkesförmedlingsorganisationen placerar certifierad andel, %-ut, hos kunder
som önskar certifierade volymer.

BTH noterade den nära kopplingen till det just fattade beslutet enligt föregående punkt
i detta protokoll.
Styrelsen uttalade sitt stöd för principen att virkesförmedlingsorganisationer skall
kunna placera certifierad andel av råvara enligt för företaget lämplig affärsuppgörelse
inklusive alternativ 3 ovan. Frågan bordlades för fortsatt utvärdering och förtydligande
av hur tillämpningen bör beskrivas och genomföras.
Verksamhetsplan 2004. FS kommenterade ett utskickat förslag till verksamhetsplan för
2004. Planen godkändes.
§ 10

Ekonomi
Bokslut 2003. Ekonomisk redovisning för 2003 samt förslag till återbetalning av
serviceavgifter utdelades och kommenterades. Redovisningen godkändes som grund för
bokslut för 2003 inklusive återbetalning av kr 409952 kr av inbetalda serviceavgifter.
Budget för 2004. Ett reviderat budgetförslag (Basbudget 1766000 + projekt 150000kr)
daterat 2004-01-15 redovisades för styrelsen. Förslaget godkändes att föreläggas för
2004 års stämma.
Avgifter för 2004. Utskickat förslag till serviceavgifter för 2004 kommenterades.
Förslaget innebär en sänkning av avgiftsnivån med 23 % i jämförelse med 2003.
Redovisade serviceavgifter per medlem avrundas uppåt till närmast hela 1000 kr.

§ 11

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa ordinarie styrelsemöte fastställdes preliminärt
till onsdagen den 24 mars, kl 10.00.
Årsstämman. Tidpunkten för stämman fastställdes med ändring av tidigare beslut till
onsdagen den 28 april kl 11.00
Övrigt. Anders Johansson anmälde att han, på grund av ändrad arbetsinriktning vid
stämman sannolikt kommer att ersättas av annan representant för SMF.

Vid protokollet:
2004-01-16
FS
…………………………….
Folke Stenström
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............................
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