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Tid:

4 maj 2010, 09.30 -12.00

Plats:

Eklundshof, Uppsala

Deltagare:

Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, ordförande
Björn Andrén, Holmen Skog AB
Johanna Fintling, LRF Skogsägarna
Dan Glöde, Mellanskog
Anders Karlsson, GS-facket
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Eric Lagerwall, Metsäliitto
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Göran Örlander, Södra
Bengt Palmqvist, Svenska Kyrkans PEFC ek för.
Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, vice ordförande
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna

§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av två justeringsmän
Jörgen Näslund och Johanna Fintling utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 70 från den 5 mars 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. Nästa möte med forumet hålls
den 7 juni.
VD redovisade, i enlighet med beslut på föregående möte, till PEFCC insänd begäran
om förlängd giltighet för nuvarande TD II t.o.m. 2011-12-31. Begäran kommer att
behandlas av PEFCC i slutet av maj.
VD kommenterade utsänt material för s.k. CeFCo projektet vilket syftar till att finna
formera för skogsstandard oberoende entreprenörscertifiering. Styrelsen påpekade
vikten av att definiera entreprenörsbegreppet med avseende på vilka typer av
entreprenörer som ska omfattas och vilka kompetenskrav som ska gälla.
VD redogjorde för ”Frågor och svar om PEFC” som till slut resulterade i ”Fakta om
certifiering av skogsbruk” som är utskickad via nyhetsbrev och upplagd på hemsidan.
Styrelsen uttryckte sitt gillande av resultatet och gav kansliet i uppdrag, på förslag av
VD, att börja skissa på uppföljaren ”Fakta om spårbarhetscertifiering”.
VD informerade om den vid senaste mötet omnämnda rapporten för hållbar
upphandling av skogsprodukter från Miljöstyrningsrådet som har skickats ut på remiss.
Arbetet är uppdelat i två delar där den första delen handlar om att ta fram kriterier för

legal och icke-kontroversiell råvara. Den andra delen med ett hållbart skogsbruk
kommer att hanteras när första steget är klart. Styrelsen gav input till remissvar som
skickas av VD.
§6

Rapporter - Internationellt
VD informerade från telemöte med CoC WG den 27/4 där frågor, tidigare hänskjutna,
till BoD för avgörande, rörande definition av producer group samt inkluderandet av
sociala kriterier återigen diskuterades och nya förslag lämnades till BoD. Sannolikt
kommer förfarandet att ytterligare fördröja lanseringen av ny CoC standard.
Björn Andrén rapporterade från styrelsearbetet i BoD och att TPAC i Holland lämnat
rekommendation till miljöministern om att godkänna PEFC för upphandling i Holland.
VD informerade om att nya avtal för administration av PEFC standardsystem respektive
logolicens tecknats med PEFCC. VD rapporterade att brev om stöd för nomineringar
gjord av PEFC Finland inför höstens GA skickats till PEFCC.
Suzan Ljungemo rapporterade från marknadsföringsprojektet i Asien och att hon
kommer att finnas på plats vid världsutställningen i Shanghai.

§7

Beslutspunkter
I enlighet med uppdrag lämnat vid föregående möte redovisade ordförande och VD
förslag till förstärkning av informations- och kommunikationsarbetet. Förslaget innebär
att på sikt, årsskiftet 2011, möjligöra ledningstjänster motsvarande en heltid varav 50%
utgörs av informations- och kommunikationsarbete. Under tiden fram till dess måste
dock, mot bakgrund av pågående revisionsarbete, resurserna utökas ytterligare.
Vidare föreslog ordförande och VD en förlängning av medfinansiering av
informationsprojektet i Holland för ytterligare 12 månader med start vid halvårsskiftet.
Mot bakgrund av ovanstående presenterade ordförande och VD en reviderat budget
för 2010. Budgetförslaget innebär en höjning av rörliga serviceavgifter för kat 1 och 2a
på 1 öre/m3fub. Med tillägget att satsningen fortlöpande skall utvärderas och
resultaten rapporteras godkände styrelsen förslaget att framläggas för stämman.
Styrelsen utsåg Suzan Ljungemo till ordförande i den arbetsgrupp som har att dra upp
riktlinjerna för genomförandet.
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.
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