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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

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

§3

Godkännande av föredragningslistan
Efter komplettering under övriga frågor med – Ansökan om medlemskap och – Inför
stämman godkändes den utsända föredragningslistan.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 53 från 27 februari, 2007 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter - Nationellt
VD rapporterade från möte med certifierare och Swedac den 19 mars varvid framkom
att uttolkningen av Annex 4 med avseende på definition av ”production batch” samt
distribution av certifierad volym på utgående produkter behöver förtydligas. VD har
uppdraget att i kontakt med PEFCC reda ut begreppen för att harmonisera
tillämpningen. Arbetsgruppen för spårbarhet, kompletterad med Suzan Ljungemo, har
enligt tidigare beslut uppdraget att bevaka resultatet av denna kontakt och frågans
vidare hantering.
Ordförande och vd informerade om inbjudan till workshop den 20 april från
Miljöstyrningsrådet – EKU med fokus på erfarenheter från UK avseende
råvaruanskaffning inom ramen för nationell upphandlingspolicy.
Ulf Österblom redogjorde för pågående processer på det internationell planet inom
bl.a. Nordiska ministerrådet och EU med anknytning till ”public procurement”. LRF
Skogsägarna har tillsammans med Skogsindustrierna tagit fram ett gemensamt
dokument ”Principles for Green Public Procurement connected to Sustainable Forest
Management” som utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

§6

Rapporter - Internationellt
VD rapporterade från besöket av representanter för den holländska organisationen
Keurhout och deras pågående utvärdering av den reviderade svenska standarden.
Under de tre dagarna 27 – 29 mars intervjuades, programenligt, enskilda skogsägare,
sågverksföreträdare, personal vid Skogsstyrelsen, certifieringsföretag och representanter
för Svenska PEFC. Resultatet av detta besök kommer att ligga till grund för Keurhouts
godkännande av standarden.
VD informerade kort från styrgruppsmöte för UK-projektet i London den 28/3. Där han i
diskussionen om en eventuell fortsättning av projektet uttryckt en positiv inställning till
fortsatt medfinansiering. Styrelsen ställde sig bakom denna viljeinriktning och uppdrog
till VD att tillsammans med övriga finansiärer delta i arbetet med utformningen av
eventuellt efterföljande projekt.

§7

Consultation on PEFC Strategy Development Document
Med utgångspunkt från utsänt material och de kommentarer Björn Andrén tillställt
PEFCC inför utskicket diskuterade styrelsen den svenska hållningen till förslaget. Den
övergripande slutsatsen blev att de ursprungliga och fundamentala värderingarna och
skälen för tillkomsten av PEFC inte nog tydligt satt sin prägel på förslaget. VD gavs
uppdraget att sammanfatta diskussionen och formulera förslag till svar att skickas till
PEFCC och för kännedom till övriga medlemsländer. Styrelsen gavs möjlighet att
inkomma med synpunkter på svarsförslaget fram till kl 16.00 den 4/4.

§8

Nyckelbiotopspolicyn
Som uppföljning av diskussionen på föregående möte konstaterades att LRF
Skogsägarna har uppdraget att för regionala typfall driva frågan i enlighet med
fastlagd policy. Svenska PEFC agerar stödjande i denna process som garant för
kvalitetssäkring av avsatt areal i enlighet med policyn. VD gavs uppdraget att finna
formerna för Svenska PEFC’s medverkan i samarbete med berörda.
VD informerade om nya riktlinjer för Skogsstyrelsens bedömning av vilken hänsyn till
naturmiljö som en skogsägare är skyldig att tåla utan ersättning.

§9

Övriga frågor
Styrelsen beslutade anta Kinnarps AB som ny medlem i Svenska PEFC, grupp 2, efter
inkommen ansökan om medlemskap.
Programmet inför stämman den 4 maj gicks igenom och kompletterades med en
informationspunkt om pågående verksamhet.

§10

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras
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Suzan Ljungemo
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