Styrelseprotokoll nr 75
Svenska PEFC Ek. för
Tid och plats:

14 december 2010, LRF Skogsägarna Stockholm

Deltagare:

Henrik Asplund, Såg i Syd, Ordförande
Johanna Fintling, LRF Skogsägarna
Dan Glöde, Mellanskog
Anders Karlsson, GS-facket
Claes-Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC ek för
Åke Forsgren, Metsäliitto Sverige AB
Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB
Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB (via telefon i punkt 7)
Gustaf Aulén, Södra
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Klara Helstad, Södra
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab
Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige

§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet. Gustaf Aulén adjungerades till mötet.

§2

Val av två justeringsmän
Dan Glöde och Åke Forsgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 74 från den 4 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
VD informerade om artikel i Skogsland rörande tillämpningen av svenska PEFC
nyckelbiotopspolicy, införd som replik på tidigare artikel.
VD redovisade arbetet inom ramen för den framtagna informations- och
kommunikationsplanen. Styrelsen beslutade godkänna föreslagen inriktning mot
identifierade primära målgrupper och aktiviteter. Dan Glöde ställde fråga om möjlighet
till att ha PEFC loggan på fasaden till LRF-huset vilket Johanna Fintling åtog sig att
undersöka till nästa möte.
VD redovisade ekonomiskt utfall per 10-11-30 och en prognos för helåret vilka i stort
följer budget för 2010. Avvikelsen jmf budget med avseende på ej i anspråkstaget
utrymme för information/kommunikation hanteras inom ramen för fastlagd plan och
aktiveras under 2011.

§6

Rapporter - Internationellt
Ordförande och VD informerade kort om vad som kommit dem till del rörande GA 2010
där beslutet om den reviderade spårbarhetsstandarden, med inkluderade sociala krav,
var det mest betydelsefulla. En närmare redogörelse från mötet är utlovad av Björn
Andrén som företrädde svenska PEFC på mötet.
VD redovisade information från Suzan Ljungemo om Asienprojektet för vilket Chile
återkommer som finansiär, främst mot bakgrund av att SFA (State of Forestry
Administration) i Kina meddelat att en ansökan om medlemskap i PEFC kommer under
2011. Styrgruppen för projektet har beslutat att fokus under 2011 läggs på tryckerier.
Möjligheten till insatser i Korea och Malaysia kommer också att undersökas.

VD rapporterade vidare från styrgruppsmöten för projekten i UK och Nederländerna
vilka båda följer uppställda mål. Noteras kan att Nederländerna står för högsta relativa
ökningen av antalet C-o-C certifikat under 2010.
§7

Beslutspunkter
Med utgångspunkt från den av VD upprättade resultatprognosen för 2010 beslutade
styrelsen att vid årsskiftet fastställt överskott återbetalas till medlemmarna.
Styrelsen gav VD i uppdrag att, som svar på inkommen begäran om ställningstagande
rörande upplåtande av mark för vindkraftsexploatering, meddela vederbörande att
svenska PEFC inte anser att frågan faller inom ramen för skogsbrukscertifiering. Frågan
om samhällets energiomställning är stor och komplicerad, där avvägningar mellan olika
intressen och nyttor måste ske i breda överenskommelser baserade på forskning och
vetenskapliga rön.
Med inkommen ansökan om medlemskap som underlag beslutade styrelsen anta
Föreningen Sveriges Skogsindustrier som medlem med placering i grupp 2 ”Förädling av
skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund”
Vice ordförande föredrog två ärenden för prövning enligt nyckelbiotopspolicyn.
Styrelsen konstaterade att samtliga krav var uppfyllda i båda fallen och beslutade att
godkänna genomförandet av planlagda åtgärder.
VD redovisade status i revisionsarbetet för skogsstandarden där forumet vid senaste
mötet den 24 november enhälligt beslutade om justeringar av dokumenten inför
avgörande i styrelsen. De slutliga formuleringarna av dessa justeringar har dock, på
grund av den korta tiden, inte hunnit godkännas av forumet inför dagen styrelsemöte.
Vid genomgång av dokumenten och de synpunkter som inkommit från forumet på
föreslagna slutliga formuleringar påpekade styrelsen behov av förtydliganden på
ytterligare två punkter inför forumets godkännande.
Styrelsen beslutade om ett extra telefonmöte måndagen den 31 januari för
ställningstagande till forumets förslag.

§8

Övriga frågor
I tillägg till mötet den 31/1 lade styrelsen fast den 1/3 samt den 10/5 för styrelsemöten
det senare i samband med årsstämman 2011.

§9

Mötet avslutas
Ordföranden tackade deltagarna för dagens möte och förklarade detsamma för
avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras
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