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§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Val av två justeringsmän
Anders Ringsell och Jan-Åke Lundén utsågs att justera protokollet.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Efter komplettering med tre ”övriga frågor”: Miljöstyrningsrådets EKU remiss för
papper, Cpet-utvecklingen inom brittiska Defra och Offentlig upphandling av
skogsentreprenader, godkändes den utsända föredragninglistan.

§ 4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 45 från mötet 23 november 2005 godkändes och lades till
handlingarna.

§ 5

Svenska PEFCs verksamhetsberättelse 2005.
Det utsända förslaget till textdelen gicks igenom, korrigerades och kompletterades,
bland annat lades ett kort avsnitt till om Svenska PEFCs internationella engagemang.
Den ekonomiska redovisningen gicks igenom, där särskilt påpekades att 2005 års
överskott om 336 470 kronor betalas tillbaka till medlemmarna. Berättelsen godkändes
och undertecknades av närvarande styrelseledamöter och VD. Förhindrade ledamöter
ombedes underteckna via rundsändning brevledes.

§ 6

Nya Tekniska Dokumentet (TD) – april 2006 till februari 2011 - på svenska.
Det Tekniska Dokument som godkändes av PEFC Council den 28 februari 2006, skall
även finnas på svenska. Det utkast till svensk text som varit utsänt diskuterades och
smärre korrigeringar skedde. Mötet beslutade att TD på svenska skall kvalitetssäkras
varefter styrelsen inom två veckor skall ta ställning till ny text vilken därefter läggs ut
på www.pefc.se.

§ 7

Översyn av de svenska Tillämpningsföreskrifterna.
En arbetsgrupp utsågs (VD, Magnus Norrby och en av bolagsekologerna) att:
- se över de svenska Tillämpningsföreskrifterna,
- lägga ett förslag hos arbetsgruppen ”Revision 2004” (15 personer) för yttrande och
- därefter göra ett slutförslag för styrelsen att ta ställning till senast 26 april 2006.
Vidare uppdrogs åt informationsgruppen att ställa samman ett totalt TD / Tillämpningsdokument där allt är samlat för att underlätta praktisk tillämpning av standarden.

§ 8

Brygga mellan nya PEFC och FSC standarderna.
VD redovisade pågående arbete att jämföra de bägge nya skogsstandarderna i Sverige.
Färdigställande och publicering av bryggdokumentet kan inte ske förrän båda
standarderna är godkända.

§ 9

Ny PEFC broschyr.
Michael Lagerkvist visade ett utkast till ny grundbroschyr för Svenska PEFC att ersätta ”ugglan”. Styrelsen kommenterade utkastet och framhöll att ledorden ”Uthålligt
skogsbruk” och ”Respekten för ägarskap” bör genomsyra vårt informationsmaterial.
Styrelsen önskade få de slutliga textförslagen för kommentar så snart som möjligt.

§ 10

Översyn av www.pefc.se
Michael Lagerkvist visade design och uppläggning av pågående arbete med Svenska
PEFCs nya hemsida. Styrelsen gillade uppläggningen samt kommenterade vissa
detaljer. Hemsidan bör kunna läggas ut inom kort så snart de relevanta äldre
dokumenten överflyttats från nuvarande hemsida.

§ 11

Rennäringspolicy för Svenska PEFC.
Ulf Österblom redogjorde för pågående dialog mellan LRF Skogsägarna och
Samernas Riksförbund (SSR) om relationerna mellan rennäringen och skogsbruket.
Ordföranden och VD redogjorde för diskussionen mellan Belgiska PEFC och Belgiska
regeringen om de sociala PEFC-standarderna i olika länder, där rennäringen /
skogsbruket i Sverige blivit ett av ”fallen”. Ett förslag till nya Rennäringspolicy för
Svenska PEFC diskuterades och styrelsen enades om vissa ändringar. Åt ordföranden
och VD uppdrogs att snarast söka en överläggning med SSR.

§ 12

Två nyckelbiotopsprojekt.
De försök som pågår i Roslagen och på östra Vättersluttningen att finna rationella och
rättssäkra metoder att hantera kartlagda Nyckelbiotoper kommenterades skriftligt av ej
närvarande Dan Glöde (Roslagen) och kortfattat av Jan-Åke Lundén (Vätterbygden). I
projekten deltar Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen inkl. berörda regioner samt
respektive skogsägareförening, Mellanskog och Södra.

§ 13

Marknadsaktiviteter:
• VD redovisade en plan i 4 punkter för första halvårets (2006)
kontaktverksamhet i Sverige. Styrelsen godkände planen och anslog 75 000
kronor.
• VD, Jan-Åke Lundén, Henrik Asplund och Björn Skogh redovisade kontakter
med PEFC sågverk att på bred front märka trävaror med vår logotyp. Åt
nämnda herrar uppdrogs att fortsätta dialogen med företagen i avsikt att
kraftigt öka synligheten på marknaden för PEFC-loggan.
• VD redogjorde allmänt för läget i marknadsprojektet UK och den speciella
svenska insatsen som planerats, deltagande i byggmässan ”Interbuild NEC” i
Birmingham i slutet av april 2006 där VD representerar Svenska PEFC.
Styrelsen beslutade anslå 10 000 euro.
• VD redogjorde för Internationella PEFC-aktiviteter i Kina och Japan där vi
nyligen representerats vid ett möte i Shanghai av Suzan Ljungemo,
marknadsdirektör vid Bergkvists i Insjön. Styrelsen poängterade att Europa är
vår viktigaste marknad men beslutade att i positiv anda fortsätta delta i PEFC
Asiensamarbetet. Marknadsaktiviteter av detta slag måste i huvudsak bekostas
av företag med affärsintressen i området, men anslog 10 000 $ från Svenska
PEFC för ändamålet.

§ 14

”Verified Wood”.
VD redovisade ett besök nyligen hos Metsäliitto i Finland gällande skogsbruk i
Ryssland och ansvarsfull virkesimport från Ryssland. Man måste vara långsiktig, avstå
från affärer med icke trovärdiga mellanhänder, ha egen personal i fält, arbeta med
objektiva planeringshjälpmedel (GIS etc.) och ha en sådan storlek att kostnaderna för
tredjepartskontroll av virkesspårning blir acceptabla. Styrelsen diskuterade ”high risk low risk” frågan som Svenska PEFC väckte i PEFCC hösten 2005 – vilken nu
behandlas av PEFCCs Chain-of-Custody arbetsgrupp – och gav frågan hög prioritet.
Fortsatt behandling / bevakning hanteras av den svenska CoC-arbetsgruppen.

§ 15

Årsmöte 2005
Styrelsen beslutade att årsmötet 2005 hålls eftermiddagen 26 april i LRF Skogsägarnas
lokaler i Stockholm, där förutom årsmötesförhandlingar ett seminarium genomförs på
temat ”Naturvård i Ungskog”.

§ 16

Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att hålla nästa ordinarie styrelsemöte 26 april kl: 09.30 i LRF
Skogsägarnas lokaler i Stockholm.

§ 17

Övriga frågor:
- VD redovisade kontakter tagna med Miljöstyrningsrådet angående den utestående
Eku- remissen (Ekologisk Hållbar Upphandling) för Papper. Styrelsen gillade
förslaget till remissvar att utvärderingskriterium C.1 skall knytas till de officiella
kriterier och indikationer som utvecklats av Ministerkonferensen för Skydd av
Europas Skogar, eller av motsvarande officiella processer i andra delar av världen.
Styrelsen betonade vikten av att PEFC i framtiden deltar i Miljöstyrningsrådets
arbetsgrupper där skogscertifieringsorganisationerna är företrädda.
- VD redovisade den fortsatta ”Cpet-processen” i Storbritannien, nu gällande de
sociala certifieringsstandarderna. Frågan är av största vikt och svenska synpunkter
bör tillställas brittiska Miljödepartementet snarast.
-

§ 18

Anders Johansson väckte frågan om Offentlig upphandling av
Skogsentreprenadstjänster, vilket styrelsen därefter diskuterade samt konstaterade
att frågan nu är anmäld och skall bevakas.

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