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§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Val av två justeringsmän
Björn Andrén och Jan-Åke Lundén utsågs att justera protokollet.

§ 3

Godkännande av föredragningslistan
Efter komplettering med ”övriga frågorna: ”Kontakter mellan finska och svenska
skogsbolag” samt ”Planering av eftermiddagens årsstämma”, godkändes den utsända
föredragningslistan.

§ 4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 46 från mötet 8 mars 2006 föredrogs, godkändes och lades till
handlingarna. Punkter i protokoll 46 som inte kommer upp senare på
föredragningslistan och som diskuterades var: § 7, Översyn av tillämpningsföreskrifterna, där styrelsen önskade arbetet klart per 15 maj, § 9, Ny PEFC broschyr
vilken nu är tryckt och delades ut, § 10, Översyn av www.pefc.se där VD informerade
om det fortsatta arbetet med, PP / OH informationsmaterial, den engelska texten och
ett dokumentarkiv för utgångna dokument, § 12, Två nyckelbiotopsprojekt där
ordföranden informerade om Norrtäljeprojektet som redovisas av SKS inom kort,
samt § 14 ”Verified Wood” vilket diskuterades och konstaterades behandla ett mycket
allvarligt problem – olaglig avverkning och virkeshandel - varefter tillsattes en
särskild arbetsgrupp för frågan under ledning av Anders Ringsell.

§ 5

VD för Svenska PEFC
Ordföranden meddelade att Åke Barklund slutar som VD per 30 juni 2006 för tjänsten
som VD för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och att överenskommelse har
skett med Magnus Norrby om VD-skapet därefter. Anställning av Magnus Norrby
föreslås per 15 juni 2006 innebärande 2 veckors överlappning med Åke Barklund.
Styrelsen godkände uppgörelsen.

§ 6

Godkännande av Tekniskt Dokument (TD) 2006 - 2011- svensk text
Under den per capsulam process för godkännade av den svenska texten av TD som
pågick veckorna före dagens möte, föreslogs några ändringar av språkkaraktär vilka
diskuterades varefter den svenska versionen av det Tekniska Dokumentet godkändes
för utläggning på www.pefc.se.

§ 7

”Bryggan” mellan PEFC II och FSC II
Dokumentet ”Skogsduvan” syftade till harmonisering mellan de första PEFC och FSC
skogsstandarderna medan ”Bryggan” denna gång, med utgångspunkten att
standarderna uppvisar stora likheter, avser att beskriva de väsentligaste skillnaderna till
ledning för skogsföretag och certifierare inför dubbelcertifiering. VD redovisade det
första utkastet från konsulten vilket nu är ute för kommentarer hos referensgruppen.
Bryggan kan inte färdigställas förrän FSC II är godkänd i FSC-systemet.

§ 8

Rennäringspolicy
28 mars 2006 godkände styrelsen en ny rennäringspolicy, vilken strax därefter
översattes till engelska. För att förstås av ickesvenskar behöver själva policyn ges en
bakgrund som beskriver situationen i Sverige. VD redovisade ett förslag till ”A few
introductory remarks for foreign readers”. Efter någon liten justering godkände
styrelsen den engelska texten inkl. bakgrundsteckningen, för utläggning på
www.pefc.se.

§ 9

”Public procurement policy” i Belgien
Ordföranden redovisade situationen i Belgien där olika länders PEFC-certifiering
getts olika status i den offentliga inköpspolicyn. Styrelsen konstaterade att frågan
ligger på ett handelspolitiskt plan. I Sverige hanteras denna typ av frågor av
Kommerskollegium. Det är viktigt att PEFC-standarder som godkänts av PEFCC
bedöms likartat.

§ 10

Miljöstyrningsrådets kriterier för papper
Ordföranden redovisade de kontakter som tagits med Miljöstyrningsrådet angående
pågående arbete med att utarbeta kriterier för offentlig upphandling av papper, särskilt
de råvarurelaterade. VD redogjorde därefter för det möte i Miljöstyrningsrådet vilket
föreslog att skogsråvarukriterierna tills vidare skall läggas åt sidan och tas upp i
särskild ordning med en kompetent och allsidig arbetsgrupp att gälla alla
skogsprodukter. Styrelsen uttalade att näringen i en sådan arbetsgrupp snarare borde
företrädas av branschorganisationerna och inte certifieringssystemen.

§ 11

SIS- miljömärkning av ”tissue paper”
Ordföranden redogjorde för tagna kontakter med SIS angående miljömärkning av
”tissue paper”.”Illegal logging” i vissa länder i vår närhet bedöms mycket allvarligt av
den svenska skogsnäringen då den undergräver seriös virkeshandel mellan länder.

§ 12

Kinnarps
VD redovisade de kontakter som förevarit med Kinnarps om dubbelcertifiering, vilket
gillades av styrelsen.

§ 13

PEFC UK marknadsprojekt
VD redovisade det pågående marknadsprojektet i Storbritannien som drivs av PEFCC
och PEFC UK i samarbete och som i huvudsak finansieras av Finland. Svenska PEFC
finansierar i år ett öronmärkt delprojekt – byggmässan Interbuild 2006 i
Birmingham. VD sitter i marknadsprojektets styrgrupp vilken möts nästa gång 2 maj.

§ 14

PEFC Asien marknadsprojekt
VD redovisade kortfattat det svenska deltagandet i PEFCs marknadsaktiviteter i Kina
och Japan, där främst Australien och Kanada är engagerade. Svenska PEFCs
engagemang skall ses som en katalysator för att intressera svenska företag på de
asiatiska marknaderna för PEFC aktiviteterna.

§ 15

Kontakter mellan finska och svenska skogsbolag
Björn Andrén redovisade ett initiativ som tagits att sammanföra några större finska
och svenska skogsbolag utbyte av erfarenheter och uppfattningar om skogscertifiering.

§ 16

Planering av eftermiddagens årsstämma
Eftermiddagens årsstämma gicks igenom och befanns vara väl planerad.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att hålla nästa styrelsemöte per telefon 14 juni 2006 kl: 09.30.

§ 20

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