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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, bilaga 1.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 68 från den 14 september godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
VD informerade om arbetet i Forum TD III för revision av svensk PEFC skogsstandard.
Sedan förra mötet har utsedda arbetsgrupper träffats vid ett flertal tillfällen och ett
andra möte med Forumet hölls den 24/11. I allt väsentlig bedöms uppställd tidplan
realistisk, nästa möte med Forumet hålls den 3 mars då första drafts till dokumentutformning kommer att presenteras.
VD informerade vidare om att konsultföretaget NEPCon håller på att starta ett projekt i
samarbete med ENFE (European Network of Forest Entrepreneurs) och FSC. Projektet
syftar till att ta se över och utveckla möjligheterna till entreprenörscertifiering inom
ramen för FSC enligt liknande modell som PEFC Sverige arbetar med. Projektet omfattar
i startskedet fyra länder i Europa, nämligen Sverige, Danmark, Portugal och Bulgarien.

Eftersom Sverige redan har ett fungerande system för entreprenörscertifiering så har
även representanter för PEFC Sverige inbjudits att delta i projektet. Projektet handlar
inte om att ta fram nya standardkrav utan om att hitta minsta gemensamma nämnare i
de befintliga standarderna och utifrån detta skapa en plattform som skulle kunna
utgöra grunden för all form av entreprenörscertifiering i Sverige. Ett möte är planerat till i
början av februari.
Ordföranden informerade om ändringar i LRF Skogsägarnas policy för hantering av
nyckelbiotoper vilken kommer att lyftas in i revisionsarbetet för Forum TD III. VD ställde
frågan i anslutning till detta om ”policy” är rätt beteckning inom ramen för en standard.
Efter diskussion beslutade styrelsen att rekommendera arbetsgrupperna för Forum TD III
att arbeta in de delar av standarden som idag finns i policydokument i kommande
standardtext.
VD presenterade en handlingsplan för fortsatt arbete med ”frågor och svar om PEFC”
Efter diskussion om målgrupp, syfte och innehåll gav styrelsen VD i uppdrag att i
enlighet med handlinsplanen presentera ett förslag på nästa möte.
VD redovisade det ekonomiska läget och en prognos för helåret 2009 som i allt
väsentligt följer budget. Styrelsen beslutade att vid årsskiftet fastställt överskott
återbetalas till medlemmarna.

§6

Rapporter - Internationellt
Ordförande och VD informerade från årets General Assembley som hölls i Paris den 13
november. Där bland annat ny ordförande från fackföreningsrörelsen utsetts. Sannolikt
kommer detta att leda till ett starkare fokus på sociala ansvarsfrågor. Mot bakgrund av
TPAC utvärdering av de Internationellt styrande dokumenten har tydligare skrivningar i
Annex 2 och 3 beslutats och införts. Ändringarna avser förtydliganden på punkterna:
1. Skogsbruksaktiviteter och ursprungsbefolkningar 2. Offentlighet för information om
skogsbruksplaner (Svenska PEFC uppfyller redan dessa krav då godkännande av TPAC
redan erhållits)
Ovan nämnda dokument, Annex 2 och 3 (krav för hur nationella standarder skapas
respektive vad de ska innehålla), är under revision och 4 olika specialistarbetsgrupper
ska tillsättas. Från svensk sida, efter avstämning med våra nordiska grannar, har
Johanna Fintling nominerats till arbetsgruppen nr 4 ”Plantation forestry and GMOs”.
VD informerade om den av Sanas indragna ackrediteringen SGS South Africa
innebärande att SGS inte kan utfärda nya certifikat medans tidigare certifikat fortsatt
gäller. SGS arbetar på en åtgärdsplan för att återta ackrediteringen.
VD redovisade förfrågan från PEFC Tyskland om råd och dåd i frågan om
dubbelcertifiering.
VD informerade från styrgruppen för marknadsföringsprojektet i UK den 21 oktober i
London där besked rörande avslutad medfinansiering, i enlighet med beslut vid senaste
styrelsemöte, lämnades.
VD informerade från styrgruppen för marknadsföringsprojektet i Holland den 14 oktober
i Amsterdam.
Suzan Ljungemo rapporterade från marknadsföringsprojektet i Asien och meddelade
att styrelsens erbjudande om fortsatt medfinansiering framförts och tagits emot positivt.
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§7

Beslutspunkter
VD redovisade att det i verksamhetsplan för 2008 – 2011 finns förslag om att ta fram
underlag och genomföra riktade marknadsföringsåtgärder för att öka såväl certifierad
areal som certifierade företag på nationell nivå. VD ville väcka frågan om vilken
ambitionsnivå Svenska PEFC ska ha och hur vi ska förverkliga den. VD informerade
vidare om att man i Finland har bildat en grupp inom PEFC bestående av
representanter för intresserade företag i syfte att marknadsföra systemet och öka
intresset på hemmaplan. Efter diskussion gav styrelsen VD i uppdrag att bjuda in såväl
medlemmar som representanter för certifierade företag i nyckelbranscher att delta i
arbetet med att ta fram en handlingsplan för framgångsrik marknadsföring.
VD redovisade förslag till budget för 2010. Då intäkterna är avhängiga av hanterad
volym råvara för föregående år påpekade VD att den lägre avverkningsnivån för 2009
sannolikt kommer att resultera i ett behov att höja den rörliga avgifter med 0,5
öre/m3fub. Styrelsen godkände budgetförslaget.

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda. Mötesdatum för 2010 lades fast enligt följande:
5/3 Styrelsemöte, 4/5 Styrelsemöte och årsstämma.

§9

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Björn Andrén
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