Styrelseprotokoll nr 70
Svenska PEFC Ek. för

Tid:

5 mars 2010, 09.30 -14.00

Plats:

LRF Skogsägarna, Stockholm

Deltagare:

Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, ordförande
Göran Örlander, Södra (via telefon)
Johanna Fintling, LRF Skogsägarna
Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, vice ordförande
Anders Karlsson, GS-facket
Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Eric Lagerwall, Metsäliitto
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Björn Andrén, Holmen Skog AB
Bengt Palmqvist, Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Dan Glöde, Mellanskog

§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

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

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, bilaga 1.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 69 från den 14 december godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
Ordförande och i forumet deltagande styrelseledamöter informerade från arbetet i
Forum TD III för revision av svensk PEFC skogsstandard. Senaste möte hölls den 3 mars
med brett deltagande där arbetsgrupperna presenterade förslag som diskuterades
och synpunkter framfördes till det fortsatta arbetet. Göran Örlander tog upp frågan om
behovet av förtydligande i frågan om giltighetstid för skogsbruksplan. Andra
styrelseledamöter påpekade att det finns behov av att närmare definiera även andra
aspekter av plankravet. Bestämdes att Göran Ö. skickar Södras skrivning om kraven för
skogsbruksplan till styrelsen och att VD vidarebefordrar denna till arbetsgrupperna.
VD informerade om propå från PEFCC om att inkomma med begäran om förlängd
giltighet för nuvarande standard då handläggningstiden, mot bakgrund av stor

anhopning av reviderade nationella standarder, på internationell nivå beräknas bli
längre.
VD rapporterade från möte den 3/2 om det s.k. CeFCo projektet inom vilket
konsultföretaget NEPCon driver ett projekt i samarbete med ENFE (European Network of
Forest Entrepreneurs) och FSC i syfte att finna formera för entreprenörscertifiering inom
ramen för FSC. På mötet presenterades de formella grunderna för och de praktiska
tillämpningarna av entreprenörscertifiering inom PEFC. Under mötet tillsattes en mindre
arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag på struktur för en certifieringssysystemsoberoende alternativt gemensam entreprenörscertifiering. Svenska PEFC är
representerat i arbetsgruppen.
VD informerade om den mediala bevakningen av den avverkning som genomförts
efter styrelsens godkännande i enlighet med NB-policy.
Ordförande och VD redovisade tankar och idéer om förstärkt marknadsföring av PEFC
som diskuterats vid möte den 4/3 där Henrik Asplund och Suzan Ljungemo deltog. Efter
diskussion gav styrelsen ordförande och VD i uppdrag att se över innevarande års
budgetförslag i syfte, att om möjligt, allokera ytterligare resurser för marknadsföring.
Uppdraget till VD från förra mötet om 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, kvarstår.
VD kommenterade utsänt förslag till ”frågor& svar om PEFC”. Efter kort diskussion
beslutades att styrelseledamöterna skickar synpunkter på föreslagen text till VD senast
inom två veckor samt att därefter redigerat förslag tillställs styrelsen inom en månad.
VD uppmärksammade styrelsen på ett dokument publicerat på Miljöstyrningsrådets
hemsida i vilket mycket subjektiva åsikter om de olika certifieringssystemen redovisas.
VD uppmanade styrelsens ledamöter att via sina respektive företrädare i den
arbetsgrupp som behandlar frågan inom MSR agera för att få en rättelse till stånd.
VD informerade om att ett projekt för automatisk kreditkontohantering initierats av
parterna på virkesmarknaden genom SDC och VIOL-systemet. Svenska PEFC är
representerat i projektgruppen.

§6

Rapporter - Internationellt
VD informerade från möte med CoC WG i Genève i mitten av januari där
lösningsförslag på frågor hänskjutna från BoD diskuterades och avgjordes. Därefter har
BoD återkommit med ytterligare frågor för diskussion i CoC WG vilket sannolikt kommer
att ytterligare fördröja förslaget till ny CoC standard. CoC WG kommer att
sammanträda under april.
VD informerade kort om PEFCC och om den förfrågan om tillkommande
nationellfinansiering av angelägna projekt som ej ryms inom årets budget. Styrelsen
konstaterade att det tidigare aviserade fortsatta och utökade engagemanget i Asienprojektet är vad vi är beredda till i nuläget.
VD informerade från marknadsföringsprojektet i Holland som nu tagit fram profilmaterial
för kampanjer.
Suzan Ljungemo rapporterade från marknadsföringsprojektet i Asien där viktiga steg
tagits i rätt riktning för PEFC genom de personkontakter som etablerats.
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§7

Beslutspunkter
Mot bakgrund av önskemål från PEFCC beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att
skicka begäran om förlängning av TD II att gälla t.o.m. 2010-12-31.
VD kommenterade årsredovisning för 2009 vilken godkändes för framläggande på
årsstämman samt undertecknades av närvarande styrelseledamöter.

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda. Nästa möte hålls i anslutning till årsstämman den 4/5.

§9

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Suzan Ljungemo

Sidan 3 av 3

Börje Pettersson

