Styrelseprotokoll nr 57
Svenska PEFC Ek. för

PEFC - Promoting Sustainable Forest Management
PEFC/05-01-01

Tid:

11 juni 2007, 15.00 -17.00

Plats:

Telefonmöte

Deltagare:

Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, ordförande
Björn Andrén, Holmen Skog AB
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Anders Ringsell, Sågverksföreningen Sågab
Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, vice ordförande
Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Max Enander, Svenska Kyrkans PEFC
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Eric Lagerwall, Metsäliitto
Göran Örlander, Södra
Dan Glöde, Mellanskog
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Lars Johansson, Skogs- och Träfacket

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Börje Pettersson och Suzan Ljungemo utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Med tillägg om att den av styrelsen utsedda arbetsgruppen under §6 i protokoll nr 55
även har uppdrag att se över frågan om ”Land conversion” godkändes
styrelseprotokoll 55 och 56 från 4 maj, 2007 och lades till handlingarna.

§5

2nd Round Consultation on PEFC Council Strategic Plan
Med utgångspunkt från utsänt material, kommenterat av ordföranden, vd och Björn
Andrén, diskuterade styrelsen den senaste versionen av förslaget till strategidokument.
Styrelsen konstaterade att flera av de förslag till ändringar som framställdes från nordisk
horisont på den förra versionen hörsammats av PEFCC. Styrelsen var ening om att
föreslå förenklingar i sättet att redovisa de olika aktiviteterna med avseende på såväl
ekonomi som utförande i liggande förslag. 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 20/6.

§6

Rapporter – Nationellt
VD rapporterade att arbetet med notifiering av certifieringsorganisationerna är inne i
sitt slutskede och att samtliga förväntas ha ingått erforderligt avtal före sista juni vilket
tillika är sista rapporterings datum för genomförande till PEFCC.
VD omnämnde remissförfarandet av miljömålet levande skogar vilket för
medlemmarnas räkning bevakas och hanteras av respektive eget näringspolitiskt
organ.

§7

Rapporter - Internationellt
VD rapporterade att underlag tillställts såväl Skogsindustrierna som LRF Skogsägarna i
frågan om ”Consultation on Danish Public Procurement Policy” Samordning med
Nordiska kollegor samt Canada har genomförts i ärendet.
VD informerade om nomineringar till PEFCC BoD och till valberedningens
sammansättning inför GA 2007, till vilken inbjudan för 4 representanter för PEFC Sverige
inkommit. Styrelsen utsågs ordförande och VD att representera PEFC Sverige vid GA
2007 i München den 4 – 5 oktober.
VD lämnade ytterligare information i frågan om Keurhout utvärderingen och de villkor
som ställts med anledning av denna. Konstaterades att ett klarläggande av vad som
avses med ”A full Legal origin timber verification…” behövs och VD gavs uppdraget att
förhöra sig om detta.
VD rapporterade kort från det av medlemsländerna välbesökta PEFC National
secretaries meeting i Edinburgh 24 – 27 maj.

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda

§9

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Nästa mötet
hålls den 20 september i Stockholm.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras

Jan-Åke Lundén

Börje Pettersson

Suzan Ljungemo
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