2004-04-29

Protokoll nr 33
Svenska PEFC Ek. för
Tid:
Plats:

2004-04-28
Pelle Bergs Backe 3, Falun

Deltagare:

Sven Lundell, LRF Skogsägarna
Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd
Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB
Bo T. Holm, SÅGAB
Jan-Åke Lundén, Södra Skogsägarna
Lars Johansson, Skogs- och Träfacket
Magnus Norrby, Skogscertifiering Mellansverige AB
Björn Andrén , Holmen Skog AB
Folke Stenström, Svenska PEFC
Frånvarande:
Sune Nilsson, Skogsägarna Mellanskog
Anders Johansson, SkogsMaskinFöretagarna
Björn Gunnarfelt, Luleå Stift

§1

Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Justeringsmän
Bo T Holm och Jan-Åke Lundén utsågs att justera protokollet.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen 31 och 32 godkändes och lades till handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet godkändes.

§5

Rapporter
Genomförande av stämman. Genomförande av den kommande stämman
kommenterades.
Möte med FSC-rådet. FS rapporterade om planerat möte med FSC-rådet 2004-0610 kl 15.00 hos Skogs och Träfacket i Stockholm. FS anmäler presidiet och Lars
Johansson till mötet.
Godkännande från PEFC Council. Från PEFC Council har inkommit skriftlig
bekräftelse om att föreslagna ändringar och tillägg till svenskt Tekniskt
Dokument angående gruppcertifiering för spårbarhet godkänts och träder i kraft
per den 15 april 2004.
Certifierad areal och nya certifikat. Enligt inlämnad statistik för första kvartalet
2004 uppgår den redovisade arealen PEFC certifierad skog till 3907947 hektar.
Sedan föregående styrelsemöte har 7 nya cerfikat utfärdats.
Revision 2004. FS kommenterade det pågående arbetet med revision av det
Tekniska Dokumentet inklusive standarden. Arbetsgruppen har haft två
arbetsmöten 11 februari och 7 april. Ett antal undergrupper har bildats som var för
sig bearbetar en sig tilldelad frågeställning. Forum för samråd genomfördes den 8
mars. Ett mindre antal synpunkter har inkommit via hemsidan. Följande tidsplan
gäller för det fortsatta arbetet.
- Undergruppernas redovisningar klara 5 juni.
- Möten med arbetsgruppen den 9 och 10 juni.

- Forum för samråd den 17 juni.
- Gemensamt möte styrelsen och arbetsgrupperna den 16 augusti.
Möte med myndigheter. Inbjudan har gått ut till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen
och Riksantikvarieämbetet till ett samrådsmöte angående Revision 2004, den 21
eller den 22 juni.
§6

Informationsfrågor.
FS informerade om genomförda förändringar angående uppdrag som
informationssekreterare.
BA kommenterade behov av informationsmaterial mot bakgrund av att PEFC
uppfattas som relativt okänt i marknaden. Samverkan med resurser inom
företagen rekommenderas.

§7

PEFC systemfrågor
FSC och entreprenörscertifiering. FS kommenterade den genomförda analysen av
hur krav om entreprenörscertifiering enligt Skogsduvan införts i den nya FSC
standarden. Styrelsen gav FS i uppdrag att tillställa analysen till FSC rådet inför
det planerade mötet den 10 juni.

§8

Ekonomi.
Budget. Beslut fattades att förelägga stämman budget enligt det alternativ som
daterats 2004-04-13.

§9

Avslutning
Då inga övriga ärenden anmälts avslutads mötet.

Vid protokollet
2004-04-29
Folke Stenström
Justeras
2004-05-11
Bo T Holm

2004-05-10
Jan-Åke Lundén

