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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Suzan Ljungemo och Max Enander utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Efter komplettering under övriga frågor med – Info från SMF om entreprenörscertifiering mm och – Användning av logolicens samt – medlemsärenden godkändes
den utsända föredragningslistan.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 50 från 15 september, 2006 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter - Nationellt
VD rapporterade från möte med Härjedalens SBO 060925 och framförde de önskemål
rörande konsekvenserna av Policy för balans mellan Skogsbruks- och Rennäringsintressen i Svenska PEFC som diskuterats. Styrelsen uttryckte förståelse för det
anförda men såg ingen möjlighet att genomföra några förändringar. VD gavs i
uppdrag att meddela detta.
Max Enander redovisade tillämpning av ovan nämnda policy inom Svenska Kyrkans
PEFC ek för. Styrelsen noterade tillämpningen och konstaterade att den står i
överensstämmelse med policyn.
VD rapporterade om det diskussionsforum för certifierare och Swedac som nu finns
tillgängligt via webbplatsen och förutskickade att frågan om tillämpningen av %-in/%-ut
kommer diskuteras i syfte att kalibrera tillämpningen av annex 4.
VD och ordförande rapporterade från upptaktsmöte i utbildningsgruppen där fokus
under 2007 kommer att ligga på entreprenörskompetens och vidareutbildning.

Lars Johansson anmälde sitt intresse för att ingå i den arbetsgrupp som utsågs på
mötet.
VD och vice ordförande redovisade diskussionen vid informationsarbetsgruppens
senaste möte och gruppens mening om att satsa på information till biobränsle sektorn
vann styrelsens gillande.
VD redovisade en jämförelse mellan tidigare och reviderat tekniskt dokument vilket
godkändes av styrelsen för publicering på webbplatsen.
§6

Rapporter - Internationellt
VD rapporterade från möte i London med styrgruppen för UK-projektet om bl.a. den
fortsatta satsningen med närvaro på Interbuild mässan.
VD och ordförande informerade om läget i processen med DEFRA/CPET utvärderingen
av bl.a. PEFC standarden för godkännande för användning inom ramen för den
statliga upphandlingspolicyn i UK. Goda utsikter finns om att ett positivt besked om att
PEFC bedöms som ”legal and sustainable” i råvaruanskaffnings avseende kommer före
årsskiftet.
Ordföranden redogjorde för arbetet rörande ecolabelling för pappersprodukter
(eublomman), en fråga som EU kommer att fatta beslut om under 2007.
VD informerade om läget för den holländska utvärderingen, genom Keurhout, av den
reviderade svenska standarden och fick styrelsens uppdrag att inbjuda Keurhout till
Sverige för att informera och klargöra utestående frågeställningar.
Suzan Ljungemo informerade om utvecklingen på de asiatiska marknaderna och hur
asienprojektet startats upp. Rekrytering pågår av projektledare och en ”memorandum
of understanding” har undertecknats av parterna.
Björn Andrén informerade från PEFCC General Assembly i Portland där en till stora delar
ny styrelse utsågs samt beslut togs om ytterligare marknadssatsningar för att stärka
PEFC som märke. Projektram för denna satsning är 700 000 € och mål och projektplan
kommer att arbetas fram, i ett första skede, under en workshop i Paris i slutet av januari.
VD rapporterade att representanterna för de nordiska länderna kommer att söka ett
närmare samarbete och planerar ett möte före workshopen i Paris för att koordinera
arbetet dem emellan.
Ordföranden redovisade förslag från PEFC Norge om att nominera Ulf Österblom och
Tony Rotherham till valberedningen för Board of Directors för PEFCC vilket styrelsen
stödde till fullo.

§7

Notifiering av certifieringsorganisationer
VD redogjorde för tillvägagångssättet vid notifiering av certifieringsorganisationer som
skall vara genomfört senast 30 juni, 2007. Styrelsen gav VD i uppdrag att översätta
avtalstexten till svenska och förbereda processen.

§8

Nyckelbiotopspolicyn
Dan Glöde informerade om Norrtäljemodellen där skogsägare i samråd med
Skogsstyrelsen genomfört riktade skötselåtgärder för att finna en bättre balans mellan
miljö- och produktionsintressen i en nyckelbiotopstät region.

§9

Ändringsrelease 1-07
VD redovisade föreslagna ändringar av tillämpningskrav för död ved samt ändrad
formulering gällande policyn för offentlighet för större markägare. Med smärre
justeringar i skrivningen om död ved beslutade styrelsen fastställa ändringsrelease 1-07
för ikraftträdande 1 januari, 2007.
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§10

Förslag till ny modell för serviceavgifter
Ordföranden redovisade grunderna för ett hållbart och rimligt avgiftssystem för
finansieringen av svenska PEFC. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Anders
Ringsell, Björn Andrén, Dan Glöde och VD att till septembermötet 2007 lägga fram
förslag till ny modell.

§11

Ekonomi – resultatprognos 2006 – budget 2007
VD redovisade det ekonomiska läget per 7/12, lämnade prognos för helåret 2006 samt
redovisade förslag på budget för 2007 med oförändrad omslutning. Styrelsen
beslutade att av 2007 års budget reservera 250 000 kr för svenska PEFC’s andel av
marknadssatsningar inom PEFCC. För innevarande år beslutade styrelsen att
överskjutande medel, upp till 100 000 kr, återbetalas till medlemmarna.

§12

FoU- projekt Naturvärden i ungskog
Styrelsen kommenterade den utsända slutrapporten om ”ungskogars naturvärde i
skogslandskapet” och gav VD i uppdrag att i samråd med Skogforsk bevaka rätt tillfälle
för pressinformation om resultaten. Mot bakgrund av den framställan som Skogforsk
inkommit med om delfinansiering av projektet ”förändringar i mespopulationer i relation
till förändringar i skogsskötsel och naturvårdshänsyn” beslutade styrelsen att anslå
250 000 kr som delfinansiering för projektets genomförande.

§13

Datum för möten 2007
Följande datum bestämdes för möten 2007:
27/2 styrelsemöte, Stockholm
4/5 styrelsemöte och stämma, Uppsala
11/6 telefonmöte kl 14.00
20/9 styrelsemöte, Stockholm
3/12 styrelsemöte, Stockholm

§14

Övriga frågor
Anders Johansson anmälde att SMF kommer att påbörja entreprenörscertifiering i egen
regi samt att SMF bygger upp en medlemstjänst för regelrätt entreprenad.
Dan Glöde anmälde att Mellanskog uppmärksammat att de hittills inte till fullo efterlevt
regelverket för logolicens användning men att trycksaker och annat material
uppdateras successivt. Styrelsen noterade avvikelsen.
VD anmälde att Klippan, mot bakgrund av konkurs, avförts som medlem och att
Byggelite AB samt Pergo Europe AB aviserat medlemskap under 2007.

§15

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras

Sven Lundell

Suzan Ljungemo

Max Enander

Justering sker per e-post, vars utskrifter biläggs originalprotokollet
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