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Ej deltagande:

§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Val av två justeringsmän
Henrik Asplund och Dan Glöde utsågs att justera protokollet.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkändes.

§ 4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 44 från telefonmötet 31 oktober 2005 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 5

Standardrevision samt kompletteringar av insänd Skogsstandard
VD redogjorde för den pågående godkännandeprocessen i PEFCC vilken försenats
jämfört med ursprunglig tidsplan. Styrelsen beslutade att Skogsstandard II införs
senast per 1 juni 2006 och uppdrog åt Arbetsgruppen för Information att i god tid
dessförinnan utforma informations- och undervisningsmaterial lämpat för företagens
fältpersonal, entreprenörer, certifierare och marknaden för certifierade skogsprodukter.
I samband därmed aktualiseras svenska PEFCs hemsida där framtaget
informationsmaterial ( OH bilder etc.) läggs ut för nerladdning.

PEFCC har informerat om att alla nationella Skogsstandprocesser från och med
oktober 2004 (t.ex. revisionen av vår svenska Standard som pågick då) skall ges
tydliga instruktioner om hur arbetet skall organiseras och drivas; ”The Standard setting
procedures, chapter 3.5.1 in PEFCC Annex 2”. Ett förslag till sådan instruktion
diskuterades och åt ordföranden och VD uppdrogs att färdigställa instruktionen och
sända den till PEFCC före december 2005.
§ 6

Möte med Samrådsgruppen för ackreditering och certifiering
VD redovisade mötet 1 november 2005 med Samrådsgruppen för Ackreditering och
Certifiering där företrädare för Swedac och certifieringsföretagen informerades om
pågående utveckling av PEFC nationellt och internationellt samt utbytte erfarenheter
om de nya Annex 4 och 5; ”Chain of Custody” respektive ”Logo use rules”. Mötet
diskuterade särskilt tillämpningen av de tillägg som skedde 1 oktober 2005 i
”Riktlinjer för offentlighet för Svenska PEFC”, dvs. hur skall allmänheten informeras
om pågående certifieringar och hur omfattande skall redovisningen till allmänheten
vara av gjord certifiering? Styrelsens uppfattning var, vid dagens möte, att informationsansvaret ligger hos certifierarna och att en tydlig länk till certifierarna skall finnas
på www.pefc.se. Vidare diskuterades den 1 november begreppen ”high risk” och ”low
risk” områden vid virkesimport och vilka krav som bör ställas på dokumentation.
Swedac föreslog att ackreditering i fortsättningen enbart sker mot EN 45011.

§ 7

Brygga mellan PEFC II och FSC II
VD redogjorde för planerna på att utveckla en brygga som likställer PEFCs och FSCs
nya skogsstandarder när de blivit godkända i respektive system.

§ 8

SAVCOR-studie
Ordföranden informerade om den studie som den finska firman SAVCOR gjort i
likartade län i Finland (Pirkanmaa), Sverige (Gävleborg) och Norge (Telemark/Agder)
över PEFC och FSC certifieringar på uppdrag av Nordiska Skogsägarfederationen.
Certifiering har generellt haft positiv inverkan för bärkraftigt skogsbruk i de tre
länderna. Nordisk skogscertifiering är därmed ändamålsenlig.

§ 9

Ekonomisk prognos för 2005 och budget för 2006
VD redovisade en prognos för det ekonomiska utfallet för 2005 – ett överskott om c:a
355.000 kr samt föredrog ett budgetförslag för 2006 omsättande 2.070.000 kronor.
Styrelsen beslutade dels att 2005 års överskott skall betalas tillbaka till medlemmar –
vilka erlagt mer än 1.000 kronor / år - i proportion till respektive medlems inbetalning
dels att lägga föreslagen budget (Bilaga 1) till grund för 2006 års verksamhet.

§ 10

Avgifter till Svenska PEFC 2006
VD redovisade förslaget från arbetsgruppen för avgifterna 2006 enligt:
nuvarande medlemmar, 2004 års avgifter multiplicerade med 0.89 för
medlemmar som betalar mer än 10.000 kronor / år. Övriga debiteras 2004 års
avgifter. Minimiavgift blir från 2006, 1.000 kronor / år.
nya medlemmar inom skogsbruk, virkesförmedling, primär förädling och
ideella NGOs, där avgifterna beräknas enligt samma principer som ovan
utgående från schablonen 3.5 öre / m3 råvara för företagen resp. 1.000 kronor
för NGOs.
nya medlemmar framåt i handelsleden eller i värdekedjan inom trävaruhandel,
pappershandel, pappersvaru- träförädlingsindustri etc. där en schablonavgift
beräknas efter den PEFC relaterade ekonomiska omsättningen, enligt:
PEFC releterad omsättning upp till 9 miljoner kronor
-”10 - 99
-”-”100 – 399
-”-”400 – 999
-”-”mer än 1000
-”-

5.000 kr / år
10.000 -”20.000 -”35.000 -”50.000 -”-

Efter diskussion beslutade styrelsen i enlighet med ovanstående förslag.
§ 11

Marknadsaktiviteter
VD redogjorde för det avslutade kontaktprojektet på den svenska marknaden.
Styrelsen uppdrog åt Arbetsgruppen för Information att planera för fortsatta
kontaktaktiviteter under 2006.
Ordföranden redovisade det brev om bred märkning av certifierade produkter som
sänts till PEFCC och det svar som kommit.
Styrelsen diskuterade nästa steg och kommentar till PEFCC samt uppdrog åt VD att
följa upp märkningsaktiviteter med de medlemmar som visar särskilt intresse för
frågan.
VD redogjorde för ”UK Communication project” som tagit en ny positiv vändning
inför 2006. Den tidigare utlovade svenska finansieringen om 10.000 € har föreslagits
användas för särskilt ändamål vid utställning, seminarium eller dylikt.
VD redogjorde för den uppvaktning som skedde i höstas från Australiska PEFC
angående PEFC arbetet i Kina och Japan, vilket diskuterades.
Björn Andrén informerade om Holmen Skogs marknadsaktiviteter rörande certifierade
produkter.

§ 12

Byte av mötesordförande
Sven Lundell lämnade mötet och överlät ordförandeskapet till Henrik Asplund.

§ 14

Medlemskapsfrågor
VD meddelade att Svenska Orienteringsförbundet önskar lämna Svenska PEFC vid
årsskiftet och att FRISAM istället önskar inträda som medlem från årsskiftet.
Styrelsen beviljade Svenska Orienteringsförbundet utträde och FRISAM inträde i
Svenska PEFC.
VD redogjorde för pågående medlemsdiskussioner med Klippan AB och Map Sweden
AB.

§ 15

SUFOR exkursion
VD informerade om planerna på en exkursion i Växjötrakten i slutet av november på
temat ”Naturvård i praktiken”.

§ 16

Ungskogars Naturvärden
VD informerade om kommande första referensgruppsmöte 12 december 2005 på
SkogForsk i projektet Ungskogars Naturvärden.

§ 17

Nästa möte
Åt VD uppdrogs att tillsammans med ordföranden föreslå mötesdagar för första
halvåret 2006 att förankra i styrelsen.

§ 18

Mötets avslutning
Mötesordförande Henrik Asplund tackade för bra diskussioner och beslut, samt
avslutade mötet.

Vid protokollet:

Åke Barklund
Åke Barklund
Justeras:

Henrik Asplund

Dan Glöde

Henrik Asplund

Dan Glöde

Justering har skett per e-mail, vars utskrifter biläggs originalprotokollet.

Bilaga 1.
BUDGETFÖRSLAG 2006
Resultat Budget Resultat
2004
2005
2005
prognos
kkr
kkr
kkr
Intäkter
3120 Serviceavgift
3130 Logolicenser
3321 Såld frakt
3411 Sålda skrifter
3412 Sålda annonser
3835 Öresutjämning
8311 Ränteintäkt, FSB-konto
Summa Intäkter
Kostnader
5790 Frakter, trpt, bud
5810 Resor
5830 Kost och logi
5910 Annonser
5940 Utställningar och mässor
5941 Konferenser, utbildning
5970 Internet, video
6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill
6420 Revisionsarvoden
6550 Konsultarvoden utredningar
6560 Serviceavg., PEFC Europe
6592 Tryck
6593 Layout
6594 Översättning
6840 Administrativ service
6841 Ekonomisk redovisning
6842 Informatör
6880 VD
6970 Övriga kostnader
6995 Ränta Skatt/soc avg,
8413 Räntekostnad
Summa Kostnader

1 995
9
2
13

1 950
10
50

Budget
2006
förslag
kkr

1 951 (87%)
20
2
28

2 000
20

(89%)

50

7
2 027

2 010

2 001

2 070

6
100
12

15
100
20

3
78
15

15
100
20

55
56
59
5

30
80
100
10

6
497
375
23
53
38
30
30
102
565
10
1

10
250
380
60
40
20
30
30
200
600
35

10
7
7
5
10
255
390
0
0
12
30
30
95
691
8

2 023

2 010

1 646

30
50
75
15
10
460 *
405
60
40
20
30
30
125
565
20

2 070
Diff

Överskott
*UK
100
Kontakt Sverige 150
Asien
150
Brygga PEFC/FSC 60

355

