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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Dan Glöde och Björn Andrén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Godkännande av dagordning
Med tillägg av punkten stormanpassningar under övriga frågor godkändes den
utsända dagordningen.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll 57 från 11 juni 2007, kommenterades, godkändes och lades till
handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
VD avrapporterade aktiviteter kopplade till Miljöstyrningsrådet:
- Remisstid löper fram till 27/9 för synpunkter på DEFRA/CPET kriterier 2009 för bevis om
legalitet för leveranser till UK-marknaden. Styrelsen uppdrog till VD att undersöka
ärendet närmare och att för Svenska PEFC’s räkning tillställa dem synpunkter.
- Att kommentarer lämnats på bakgrundsdokument för upphandlingskriterier för
pappersprodukter som är under utarbetande på uppdrag av EU Kommissionen. Då
kontorspapper är en av elva utvalda produkter uppdrog styrelsen till VD att undersöka
vilka de övriga tio är.

(Protokollförarens tillägg, efter mötet. Följande 11 produkter omfattas:
1
Construction work
7
IT devices: computers and monitors
2
Transport: buses and bus services
8
IT devices: printers and copiers
3
Transport: passenger cars
9
Food
4
Cleaning products/services
10
Paper
5
Clothing
11
Furniture
6
Electricity
Detta arbete och övrigt inom Eu avseende GPP kan följas via länken
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm )

VD rapporterade att arbetsgruppen för spårbarhet tagit fram och skickat ut ett
tolkningsdokument med avseende på fördelning av certifieringsprocent, GL 3/2007, i
enlighet med styrelsens beslut på föregående möte. I diskussionen som följde slogs än
en gång fast att det är den internationella tolkningen som gäller och att eventuella
önskemål om förändringar måste framföras i samband med den kommande revisionen
av Annex 4.
Ordföranden redogjorde för sakläget i LRF Skogsägarnas ärende med tillämpning av
LRF:s nyckelbiotopspolicy och rapporterade att ett typfall nu föreligger för prövning i
enlighet med den samma. Ordförande åtog sig att bevaka ärendet och rapportera
utvecklingen och ev. inverkan på PEFC:s NB-policy till PEFC:s styrelse.
VD redovisade förfrågan från Sundins Plantor rörande användning av preparatet
”Karate” som plantskyddsmedel. Styrelsens konstaterade att användning av
preparat i skogsbruket skall ske i överensstämmelse med av vad som framgår av
Svenska PEFC TD II 2006-2011punkt 6.2.3. Styrelsen gav VD i uppdrag att meddela
frågeställaren det nedanstående:
”Kemisk behandling skall minimeras och endast användas när andra lämpliga metoder till rimlig
kostnad inte finns att tillgå. Kravet på att skydda vatten skall speciellt respekteras.
Följande kemiska behandling kan accepteras under förutsättning att av Kemika-lieinspektionen
tillåtna medel används och att skogsägaren verkar för att användningen minimeras.
- Plantskyddsbehandling mot snytbagge.
- Trädskyddsbehandling.
- Skyddsbehandling av virkesvältor som ej kan bortforslas inom lagstadgad tid.
- Ogräsbekämpning vid sådd/plantering av löv på före detta inägomark. ”

VD redovisade det aktuella ekonomiska läget samt en prognos för helåret, vilket
styrelsen godkände
§6

Rapporter - Internationellt
VD redogjorde för den senaste kommunikationen med Keurhout avseende
organisationens godkännande av svensk PEFC standard som underlag för användning i
handeln med sågade trävaror på den holländska marknaden. Styrelsens gav VD i
uppdrag att då formellt klartecken lämnas offentliggöra detta på lämpligt sätt till såväl
medlemmar som media.
Björn Andrén föredrog de viktigaste delarna av materialet som sänts ut till
medlemsländerna inför GA 2007 i München den 4 – 5 oktober. Efter diskussion,
huvudsakligen om den strategiska planen, budget och avgifter, gav styrelsen de vid
senaste mötet utsedda delegaterna mandat att rösta till förmån för lagda förslag.
VD informerade om pågående planering av aktiviteter inom ramen för
kommunikationsprojektet i UK för 2008 varvid styrelsen tillstyrkte medfinansiering på
oförändrad nivå samt att denna kan användas för basverksamheten.
Suzan Ljungemo informerade om läget för Asien projektet vilket inom kort står för det
högtidligt öppnande av Kina-kontoret. Styrelsen underströk vikten av svensk medverkan
vid detta tillfälle och bad Suzan att i samråd med VD söka lämpliga former för detta.
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§7

Övriga frågor
Göran Örlander lämnade en lägesrapport för bekämpningen av barkborrar i södra
Sverige och föreslog, mot bakgrund av denna, att de anpassningar som tidigare
beslutats förlängs att gälla även för 2008. Styrelsen tillstyrkte förslaget och uppdrog till
VD att informera om förlängning att gälla t.o.m. 2008-12-31

§8

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Nästa mötet
hålls den 3 december.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras

Jan-Åke Lundén

Dan Glöde

Björn Andrén

Justering sker per e-post, vars utskrifter biläggs originalprotokollet
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