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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Anders Ringsell och Henrik Asplund utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 54 från 3 april, 2007 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter - Nationellt
VD rapporterade från möte hos Miljöstyrningsrådet – EKU den 20 april där
representanter för DEFRA och CPET informerade om bakgrunden till och erfarenheter
av den i UK tillämpade policyn för offentlig upphandling. I anslutning till detta tog Björn
Andrén upp frågan om den i Danmark föreslagna tillämpningen som nu är föremål för
allmän konsultation. Styrelsen uppdrog till VD att göra Skogsindustrierna och LRF
skogsägarna uppmärksamma på detta och bistå de samma i utarbetandet av
synpunkter på förslaget.
VD rapporterade resultatet av uppdraget från föregående möte att inhämta uttolkning
av Annex 4 med avseende på definition av ”production batch” samt distribution av
certifierad volym på utgående produkter. Svaret från PEFCC var entydigt så att
trädslag inte kan blandas om utgående produkter säljs trädslagsvis samt att fördelning
av volym skall ske i samma relation som åtgångstalet för produkten. Arbetsgruppen för
spårbarhet fick styrelsens uppdrag att formulera tillämpningskrav i detta avseende och
informera användarna snarast.
I fortsatt diskussion om tillämpningen av nyckelbiotopspolicyn lade styrelsen stor vikt vid
att det snarast presenteras en tidtabell för det vid föregående möte överenskomna
genomförandet, då detta efterfrågats från flera företag.

VD redogjorde för det ekonomiska läget per sista april vilket visade att verksamheten
håller budget.
§6

Rapporter - Internationellt
VD rapporterade om processen för Keurhouts arbete med utvärdering av den svenska
PEFC standarden och att de kommer att godkänna denna för handel med certifierade
trävaror i Holland. Godkännandet är dock villkorat med att ingen blandning av
trädslag sker samt en rekommendation om att införa s.k. ”Peer review” med avseende
på genomförda revisioner. Styrelsen konstaterade att villkoret uppfylls genom vad som
avhandlats under föregående punkt. Vad avser rekommendationen uppdrog styrelsen
till en arbetsgrupp bestående av Anders Ringsell, Ola Kårén, Dan Glöde och VD som
sammankallande att till nästa möte utreda hur ”Peer review” kan genomföras och vad
detta skulle bidra med för standardens utveckling.
VD rapporterade att totalt nio medlemsländer hade inkommit med synpunkter på det
första förslaget till strategiplan. Björn Andrén redogjorde för diskussionen i frågan vid
senaste möte i PEFCC BoD och konstaterade att fokus i nästa konsultations omgång
skall ligga på att ta fram tidplan och budget för genomförande. Att ytterligare ”fila” på
formuleringar av vision mm kostar mer än det smakar. Styrelsen uppdrog till VD, Björn
Andrén och Jan-Åke Lundén att inför nästa möte, den 11/6, förbereda ett svar på
nästkommande förslag samt att VD stämmer av frågan med sina Nordiska kollegor.
Suzan Ljungemo kommenterade den i förväg utsända rapporten om läget i Asienprojektet och betonade att det svenska deltagandet är mycket värdefullt för vår
möjlighet att påverka och ta del av de resultat som framkommer.

§7

Beslut om ny metod för avgiftsberäkning
Arbetsgruppen redovisade resultatet av sitt arbete varvid styrelsen konstaterade att
detta ger en enklare och bättre grund för framtida finansiering av verksamheten.
Styrelsen beslutade godkänna metoden för framläggande för stämman.

§9

Inför stämman
VD rapporterade att drygt trettio deltagare anmält sig och att en av föreläsarna, Ove
Arnesson, fått förhinder.

§10

Övriga frågor
Jan-Åke Lundén anmälde att Sveriges kommuner och landsting i en informationsskrift ej
har omnämnt PEFC i ett certifieringssammanhang och påpekade vikten av att PEFC
bevakar att officiella organ behandlar systemen lika.

§11

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.
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