Styrelseprotokoll nr 61
Svenska PEFC Ek. för

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

Tid:

14 maj, 2008, 09.30 -12.00
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Deltagare:

Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, ordförande
Björn Andrén, Holmen Skog AB
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Lars Johansson, Skogs- och Träfacket
Anders Karlsson, Skogs- och Träfacket
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Göran Örlander, Södra
Dan Glöde, Mellanskog
Eric Lagerwall, Metsäliitto
Max Enander, Svenska Kyrkans PEFC
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, vice ordförande
Anders Ringsell, Sågverksföreningen Sågab

§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen, speciellt Anders Karlsson som adjungerades till
mötet.

§2

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

§3

Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 60 från den 26 februari 2008 godkändes, med kommentaren att det
till Ordförande och VD vid senaste styrelsemötet lämnade uppdraget om
sammanställning av argument för PEFC är under utarbetande, och lades till
handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
VD rapporterade att den av styrelsen tidigare utsedda arbetsgruppen för
entreprenörsfrågor nu börjat sitt arbete och två telefonmöten har gemomförts där de
högst prioriterade delarna av standarden som kräver förtydliganden har identifierats.
Ett nytt möte kommer att genomföras den 16/6 då arbetsgruppen träffas i Uppsala för
att gå vidare med arbetet.
Björn Andrén och Bernt Hermansson redovisade bakgrund till och inriktningen för den
av Holmen Skog och SMF initierade översynen av villkoren för entreprenörer generellt.
Styrelsen uttalade sitt stöd för detta initiativ och uppmanade parterna att utbyta
erfarenheter med deltagarna i ovan nämnda arbetsgrupp.
Ordföranden redogjorde för den fortsatta hanteringen av NB-ärendet som styrelsen
behandlade vid senaste mötet. Styrelsen konstaterade att det för framtiden är en styrka

om de olika erfarenheter som gjorts i frågor om NB fanns sammanställda för att med
stöd av tidigare hantering finna argument i framtida ärenden.
§6

Rapporter - Internationellt
Björn Andrén informerade från styrelsearbetet inom PEFCC samt om utvecklingen inom
ramen för den strategiska planen på internationell nivå. Bl.a. om resultaten av ”global
governace review” vilka för PEFC pekar i en positiv riktning.
VD informerade om att stöd för nomineringar till PEFCC BoD samt Nominations comittee
inför årets GA gjorda av PEFC Tyskland respektive PEFC Norge tillställts PEFC Council.
VD informerade om att en mindre grupp ur den internationella CoC WG har utsetts att
utarbeta ett första förslag till reviderade Annex 4 och Annex 5.
VD rapporterade att förberedelserna för genomförandet av National Secretaries
Meeting den 29-30 maj i Stockholm, löper planenligt och att det kommer att bli det
största antalet deltagare i PEFC’s historia.
VD rapporterade att han varit förhindrad att delta i det senaste styrgruppsmötet i UKprojektet men kunde förmedla fortsatt goda insatser för PEFC på marknaden.
Då inget ytterligare möte avhållits inom ramen för Asien-satsningen hade Suzan
Ljungemo inget nytt att förmedla.

§7

Beslutspunkter
Tidigare utsänt förslag till verksamhetsplan för svenska PEFC 2008 – 2011 diskuterades
och styrelsen uppdrog till VD och AU att arbeta vidare med utformningen för
fastställande vid nästa styrelsemöte.

§8

Tolkningsfrågor
Ordföranden redovisade läget i frågan om kemikalieanvändning i skogsbruket där
ordförande och vd tillsammans med Lars Johansson arbetar vidare med förslaget inför
nästa styrelsemöte.
Dan Glöde och Börje Pettersson informerade om att arbetet med förtydliganden
rörande dikesrensning ej kommit igång ännu.

§9

Inför årstämman
VD informerade kort om upplägget för den efterföljande stämman.

§10

Övriga frågor
Bernt Hermansson anmälde att SMF’s styrelse omvärderat sitt tidigare ställningstagande
angående representation i svenska PEFC’s styrelse vilket styrelsen välkomnade.

§11

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Nästa möte
hålls den 23 september 2008.
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