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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Dan Glöde och Anders Ringsell utsågs att justera dagens protokoll.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Efter komplettering under övriga frågor med - Brev från Härjedalens SBO och –
Sammanställning av ändringar mellan ny och tidigare standard godkändes den utsända
föredragningslistan.

§ 4

Föregående protokoll
Styrelseprotokollen nr 49 från 14 juni 2006 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Svenska PEFC
VD informerade från möte med Swedac och certifierarna den 4/9 varvid diskussion om
tydlighet i information vid ev. ändringar av tillämningskrav (TK) efterlystes samt att
vägledningsdokumentet för formulering av certifieringsbeslut behöver revideras. På
förslag av VD fastställde styrelsen en rutin för ändringsreleaser av TK att kunna ske
kvartalsvis per den 1:a med information till Swedac, certifierare och de certifierade
företagen. Styrelsen uppdrog till VD att i samråd med medlemmarna för detta ändamål
sammankalla en arbetsgrupp att handlägga förslag till ändringar inför beslut i styrelsen.
Styrelsen gav VD i uppdrag att i samråd med Swedac och certifierarna revidera ovan
nämnda dokument. VD informerade vidare om att uppdatering av dokument på
www.pefc.se kommer att genomföras samt att broschyren ”Miljöcertifiering - garanterar
naturvården i skogen” har getts en större spridning via tjänsten Utbudet – www.utbudet.com.

§6

Internationella PEFC
VD rapporterade från CoC WG möte i Bryssel där frågor, se nedan, som senare skickats på
remiss till medlemsländerna förbereddes. VD presenterade det av presidiet sammanställda
svaret på av PEFCC utsänt remissärende ”Funding mechanism” och avgivet svar rörande ”Nonwood forest products” Anders Ringsell redogjorde för diskussionerna i spårbarhetsarbetsgruppen och av den avgivet svar i frågan om ”Controversial sources”. Beslut i ärendena
fattas på General Assembly i Portland i slutet av oktober till vilket styrelsen gav Sven Lundell,
Björn Andrén och Magnus Norrby i uppdrag att representera svenska PEFC.

§7

Keurhout SYS assessment
Styrelsen gav synpunkter på det av VD förberedda svaret på ytterligare frågor från Keurhout
mot bakgrund av den validering som genomförs med anledning av det reviderade svenska
tekniska dokumentet.

§8

Marknadsprojekt

Styrelsen gav VD i uppdrag att närvara på möte i styrgruppen för projektet i UK och
beviljade 100 000 kr för delfinansiering av aktiviteter under 2007. Styrelsen gav VD i
uppdrag att meddela PEFCC att delfinansiering, € 10 000, i enligt med tidigare beslut
står fast för projektet i Asien, att inga invändningar finns till föreslaget ”memorandum
of understanding” (MoU) samt att Suzan Ljungemo föreslås som representant i
styrgruppen.
§9

Ökad märkning av produkter
Ledamöterna redogjorde för pågående aktiviteter för ökad märkning av produkter.

§10 FoU-projekt
Styrelsen godkände begäran om uppskjutet datum för slutrapportering av det av
Skogsforsk bedrivna ungskogsprojektet till den 30/11 samt diskuterade olika
naturvårdsfrågor för ytterligare forskningsinsatser.
§11 Ekonomi – resultatprognos
VD redovisade det ekonomiska läget per 30/8 samt lämnade prognos för helåret 2006.
Styrelsen noterade det anförda och diskuterade möjligheten att satsa eventuellt överskott
på forskning av naturvård (se § 10).
§12 Övriga frågor
Med anledning av skrivelse från Härjedalens SBO samt från Mellanskogs styrelse gav
styrelsen VD i uppdrag att besöka Härjedalen för att informera i frågan om Svenska
PEFC-policyn rörande rennäringen. Styrelsen gav VD i uppdrag att så snart möjligt ta
fram en jämförelse mellan nytt och tidigare tekniskt dokument enligt tidigare beslut i
styrelsen.
§13 Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och påminde om nästa möte den 14/12.
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Justeras
Sven Lundell

Dan Glöde

Anders Ringsell

Justering sker per e-mail, vars utskrifter biläggs originalprotokollet

