Styrelseprotokoll nr 82
Svenska PEFC Ek. för
Tid och plats:

12 december 2011, LRF Skogsägarna Stockholm

Deltagare:

Henrik Asplund, Såg i Syd, vice ordförande
Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige
Helen Sundvall, M-Real AB
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Per Sandberg, Mellanskog
Eva Thuresson, Södra
Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna
Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB
Anders Karlsson, GS-facket
Kristian Areskog, SCA Skog AB
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Johanna Fintling, LRF Skogsägarna, Ordförande
Claes-Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC ek för
Klara Helstad, Södra
Dan Glöde, Mellanskog

§1

Mötets öppnande
Henrik Asplund öppnade mötet.

§2

Val av två justeringsmän
Andreas Rastbäck och Kristian Areskog utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av dagordningen
Med tillägg av punkterna mötesdatum 2012, översyn gällande kemiska preparat och
media kontakter godkändes föreslagen dagordning.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 81 från den 10 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§5

Rapporter – nationellt
Med anledning av Skogsstyrelsens pågående dialog om miljöhänsyn diskuterades
svenska PEFC’s medverkan varvid styrelsen konstaterade att medverkan sker i
egenskap av observatör.
VD rapporterade att den reviderade svenska PEFC standarden (TD III) godkändes av
internationella PEFC den 2/11 2011, efter genomförd ”postal ballot” bland
medlemsländerna.
VD redovisade inkomna synpunkter och förslag på språkliga justeringar av de
godkända dokumenten i enlighet med uppdrag lämnat vid senaste styrelsemötet.
Styrelsen uppdrog till VD att arbeta in föreslagna justeringar och att dessa godkänns
och fastställs vid ett extra styrelsemöte kl. 14 - 16 den 17/1 som telefonmöte.
VD informerade om det av SDC framtagna redovisningssystemet för certifierade
volymer kallat Certi-konto.
VD redovisade uppföljning av budget samt prognos för helåret 2011. Styrelsen
beslutade att vid årsskiftet fastställt överskott återbetalas till medlemmarna.
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§6

Rapporter - Internationellt
VD informerade om deltagande i 2011 års General Assembly för PEFC som hölls i
Montreux, Schweiz den 9 – 12 november. Svenska PEFC representerades av
Ordförande, VD samt Björn Skogh, Norrskog, som deltog 10-11 november.
Representanterna för svenska PEFC fick på plats motta det officiella godkännandet av
den reviderade standarden.
Suzan Ljungemo rapporterade om nya framgångar för marknadsföringsprojektet i Asien
och framförde ett tack från projektledningen för det stöd som svenska PEFC lämnar.
Suzan återkommer med underlag för beslut om eventuell fortsatt finansiering av
projektet.

§7

Nyckeltal för PEFC utvecklingen i Sverige
VD redovisade i enlighet med uppdrag från senaste styrelsemötet nyckeltal för
utvecklingen av certifierad areal, antal skogsägare och entreprenörer samt ekonomi
med avseende på svensk PEFC certifiering. Styrelsen gav VD i uppdrag att distribuera
presentationen till styrelsens medlemmar.

§8

Beslutspunkter
Mot bakgrund av att SCA Skogs PEFC certifiering blivit fördröjd jämfört med ursprunglig
planering beslutade styrelsen att jämka den årliga serviceavgiften i motsvarande grad.
Mot bakgrund av förändringar i ny spårbarhetsstandard uppdrog styrelsen till Jörgen
Näslund och VD (med mandat att sammankalla erforderlig kompetens)att se över den
tidigare fastställda GL 3 – 2007.

§9

Redovisning av informationssatsningar, nationellt och internationellt.
Anders Warpman och Bodel Norrby redovisade resultat från den under året
genomförda informationskampanjen riktad i första hand till sågverkens försäljningsorganisationer. Kees Boon från PEFC NL informerade om informationssatsningen i
Holland. Styrelsen uttryckte sitt gillande av vad som presenterats och tackade alla tre
för väl utfört promotionarbete.

§ 10 Övriga frågor
På förslag av Anders Karlsson beslutade styrelsen att vid nästa möte ta upp frågan om
utvärdering av om giftfria medel för bekämpning av skadegörare är fullgoda alternativ
till kemiska medel avseende skyddseffekt och kostnad i enlighet med SWE 002 pkt 2.3.
Med anledning av artikel om certifiering i Skogs Eko gav styrelsen VD i uppdrag att
efterhöra Skogsstyrelsens inställning till certifieringssystemen.
Mötesdatum 2012 lades fast till 14/3 och 10/5, det senare i anslutning till stämman.
§11

Mötet avslutas
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras

Henrik Asplund

Andreas Rastbäck
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Kristian Areskog

