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PEFC Council styrelse, del av § 5
LRF, del av § 6.

§1

Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
Anders Ringsell adjungerades till styrelsen i stället för Bo T Holm som bytt tjänst.

§2

Justeringsmän
Anders Ringsell och Björn Gunnarfelt utsågs att justera protokollet.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll nr 37 godkändes och lades till handlingarna.

§4

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

§5

Rapporter
UK Strategic Marketing Initiative. Beslut fattades att Svenska PEFC stödjer
projektet med 10000 Euro. Diskuterades att tolkningen av Chain of Custody i UK
måste bevakas av styrgruppen för projektet. Exempel finns där krav på certifiering
ställs även för transportörer och agenter vilket väsentligt försvårar handeln med
PEFC till i UK.
UK Procurement Timber Policy. Ulf Österblom informerade angående UK Timber
Procurement Policy. Trots intensivt arbete från bl a PEFC Councils sida har man inte
lyckats få en färdig lösning till stånd. Efter diskussion i styrelsen varvid frågans
betydelse starkt underströks noterades ett antal åtgärder för genomförande.
PEFC Council Seminarier och möten. FS och Åke Barklund deltog i seminarier
angående Recycled Rawmaterial samt Chain of Custody den 31 januari och den 1
februari.
FS deltog i PPMT-möte den 11 februari. Vid mötet beslutades att avsluta projektet
och att överföra tillgängliga medel till PEFC Councils ordinarie budget. Beslut
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fattades också om hur de överförda medlen skall användas. Se mötesanteckningarna.
FS fick styrelsens uppdrag att skriva till PEFC Council och föreslå att anslaget
belopp enligt punkt 4 i anteckningarna överförs till punkt 1.
Sven Lundell deltar i seminarium angående GMO den 11 mars. Åke Barklund deltar
i möte med nationella sekreterare den 12-13 maj i Portugal.
Omröstningar PEFC Council. Styrelsen gav Sven Lundell i uppdrag att rösta ja till
godkännande av den finska reviderade standarden samt ja till ansökan från Slovenien
om medlemskap i PEFC.
Presidiemöte. FS kommenterade de ärenden som avhandlats vid presidiets möte den
3 februari enligt förda anteckningar.
Möte med certifierare. Swedac och certifierarna har inbjudits till samrådsmöte den 8
mars. Vid mötet kommer att bl a att behandlas förslag till reviderat svenskt Tekniskt
Dokument 2, 2005 - 2010 samt Tillämpningskrav för Svenska PEFC, 2005-2010
samt nya PEFC Council Technical Document Annex 4 och Annex 5.
Enkät produktstatistik. FS redovisade en preliminär sammanställning av utskickad
enkät angående PEFC produktstatistik. Resultatet visar dels att en betydande
potential finns för ökad försäljning av PEFC certifierade produkter samt användning
av Logon, dels att användningen har ökat väsentligt sedan föregående år.
Översättningar. FS informerade om utförd översättning till svenska av PEFC
Council Annex 4, Chain of Custody samt Annex 5, Logo Use Rules.
Översättningarna läggs ut på nätet efter en ytterligare kontroll av översättningen.
Certifierad areal. Sedan Bergvik Skog erhållit nytt certifikat i dec 2004 uppgick den
certifierade arealen till 6,5 miljoner hektar.
Nya certifikat. Sedan föregående styrelsemöte har Sveaskog Förvaltnings AB ,
virkesmarknad erhållit nytt spårbarhetscertifikat.
§6

Informationsfrågor
Kontaktverksamhet. FS informerade kort om genomfört projekt angående
kontaktverksamhet 2004/2005. En slutrapport redovisas för presidiet vid ett särskilt
möte den 2 mars. AR föreslog uppföljning av kontakter angående ICA, Coop och
Hillerstorp, Harbo.
Förslag till Stämmoprogram 2005. Stämman hålls i SkogForsks lokaler i Uppsala
den 28 april. Flera tillfrågade föredragshållare har inte kunnat medverka. Efter
diskussion av alternativa programpunkter fick FS i uppdrag att fullfölja arbete med
planering av ett kortare seminarium.
Förslag till Forskningsprojekt. SL informerade om överenskommelse med
SkogForsk angående planering och genomförande av ett forskningsprojekt för de
medel som anslagits av styrelsen för Svenska PEFC.
NB-policy. Jan Sandström informerade om Skogsstyrelsens sektorsmål med
anknytning till Nyckelbiotoper. SL anförde en diskussion om vissa
tillämpningsfrågor angående Svenska PEFC policy för nyckelbiotoper. Styrelsen
beslutade att vid ett telefonmöte tisdagen den 5 april ta upp frågorna till fortsatt
behandling.

§7

Organisationsfrågor
Stadgeändring. SL redovisade ett utskickat förslag till ändring av stadgarnas § 4.
Styrelsen beslutade föreslå att PEFC stämma 2005 beslutar ändra lydelsen av § 4 till
följande formulering:
§4
Till ordinarie medlem i föreningen med rösträtt kan antas
företag/organisation inom skogsnäringen som har intresse att främja PEFC.
Ansökan om inträde skall göras skriftligen och prövas av styrelsen.
Ordinarie medlemmar med rösträtt indelas i följande grupper:
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Grupp 1: Skogsbruk inkl transporter av virke till industri/terminal
Grupp 2: Förädling av skogsråvara inkl distribution och handel i
värdekedjan fram till slutkund
Grupp 3: Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade
till uthålligt skogsbruk.
Företag/organisation som av särskilda skäl inte kan antas som ordinarie
medlem kan av styrelsen i särskild ordning antas som extra medlem utan
rösträtt.
Kategori/grupptillhörighet beslutas i styrelsen i samband med antagande
av medlem.
§8

Medlemsfrågor.
Medlemsavgifter. FS kommenterade en utsänd rapport från arbetsgruppen angående
avgifter. Styrelsen godkände arbetsgruppens förslag :
- att föreslå Svenska PEFC årsstämma 2005 att avgiften för 2005 beräknas enligt de
principer som gällt för 2004. Avgiften enligt 2004 multipliceras med den faktor som
krävs för att debiterade serviceavgifter, för de företag som är registrerade som
medlemmar 2005-1-01 skall ge de serviceintäkter som krävs enligt den av stämman
godkända budgeten.
- att inför 2006 ge presidiet i uppdrag att pröva möjligheterna att lösa avgiftsfrågan
enligt det alternativ 2 som beskrivits av arbetsgruppen i rapporten.

§9

PEFC systemfrågor/verksamhet
Revision 2004. FS informerade om besked från PEFC Council att PEFC Councils
beslut angående godkännande av den svenska ansökan om reviderat Tekniskt
dokument 2, 2005-2010 inte kan var klart förrän tidigast 1 september. Detta innebär
att giltighetstiden för det nuvarande Tekniska dokumentet måste förlängas.
FS utformar ett brev till PEFC Councils styrelse med begäran om beslut att
giltighetstiden förlängs till det datum då beslut om godkännande av det reviderade
Tekniska Dokumentet fattas, dock längst till 2005-12-31.
Beslut fattades också att snarast informera alla berörda om den planerade
förlängningen. Styrelsen diskuterade åtgärder för att förkorta PEFC Councils
handläggningstider i framtiden.
Verksamhetsplan. FS kommenterade den reviderade verksamhetsplan för 2005 som
utskickats inför styrelsemötet. Planen godkändes med ändring av ordet Mål till
Verksamhetsinriktning.
Standarden och stormen. Styrelsen godkände dokumentet 2005-02-18, Tolkning av
Svenska PEFC standard för tillvaratagande av stormfällt virke i södra Sverige 2005
för tillämpning från 2005-01-09 till 2005-12-31.
Svensk tolkning av Annex 4 Chain of Custody. FS kommenterade utskickat PM med
två tolkningsfrågor angående beslutad ny standard för spårbarhet.
I fråga angående tolkning av Annex 4 punkt 3.1.2.3 och 3.1.2.4 med not samt
Appendix 4 Implementation of the chain of custody standard in multi.site
organisations beslutade styrelsen att vår nuvarande tillämpning enligt
Vägledningsdokument: Organisering för PEFC spårbarhetscertifiering bilaga 1 punkt
22 skall tillämpas oförändrad.
I fråga angående tolkning av Annex 4 punkt 3.1.2.3 och Appendix 5 Calculation of
the certification percentage beslutade styrelsen att frågan tas upp till ny behandling
vid telefonmöte tisdagen den 5 april.
Tillämpning av paraply för entreprenörer. FS kommenterade utskickat PM daterad
2005-03-01angående Tillämpning av krav på paraplyorganisation för
entreprenörscertifiering (Exemplet Korsnäs). Styrelsen beslutade att godkänna en
valfri tolkning enligt alternativen 2, 3 och 4 i det utskickade dokumentet.
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Projekt ökad märkning. Styrelse godkände förslag till genomförande som behandlats
av presidiet den 3 februari. Svenska PEFC erbjuder finansiering av överenskomna
lokala projekt för ökad märkning till nivån 50 % av nedlagd kostnad. Pilotprojekt
genomförs inom PanCert hösten 2005.
§ 10

Ekonomi.
Verksamhetsberättelse 2004. Utskickat förslag till verksamhetsberättelse godkändes.
Bokslut 2004. SL kommenterade förslag till Bokslut för 2004. Styrelsen godkände
förslaget inklusive disposition av redovisade vinstmedel.
Avgifter för 2005. Styrelsen godkände utskickat förslag till beräkning av årsavgifter
för 2005 enligt de principer som framgår av § 8 ovan.

§ 11

Övriga frågor
Dispensansökan Stora Enso Skog. FS kommenterade en inkommen dispensansökan
från Stora Enso Skog angående certifiering av entreprenörer. Styrelsen beslutade
bevilja Stora Enso Skog dispens från kravet att entreprenörer skall inneha
entreprenörscertifiering senast ett år efter utfärdat PEFC certifikat. Dispensen gäller
för de entreprenörer som arbetar med tillvaratagande av stormfällt virke i södra
Sverige fram till 6 månader efter återkomst till ordinarie verksamhetsområde inom
Stora Enso Skog.
Certikonton. FS och HA kommenterade utskickat material med OH-bilder angående
en arbetsgrupp utsedd av VMR-rådet för att utveckla rutiner inom SDC för
registrering av certifierade virkesvolymer.
Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte genomförs som ett telefonmöte tisdagen den
5 april kl. 09.00. Därpå följande styrelsemöten hålls torsdagen den 28 april kl. 09.00
och cirka 15.00 i samband med årsstämman i SkogForsks lokaler i Uppsala.

Vid protokollet
2005-03-03
Folke Stenström
……………………………………
Justeras
………………………………….
Anders Ringsell

………………………………
Björn Gunnarfelt

