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§1

Mötets öppnande
Henrik Asplund öppnade mötet.

§2

Val av två justeringspersoner
Karin Vestlund Ekerby och Kristian Areskog utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.

§4

Föregående protokoll
VD kommenterade protokollen från senaste möten. I anslutning till detta gav styrelsen
VD i uppdrag att ta kontakt med tidningen Skogseko för att initiera en artikel som berör
PEFC. Med tillägg av att Karin Vestlund Ekerby deltog i möte nr 82 godkändes
styrelseprotokoll från den 12 december och protokoll nr 83 från den 17 januari och
lades till handlingarna.

§5

Rapporter – nationellt
VD kommenterade utsänt material beträffande Skogsstyrelsens pågående dialog om
miljöhänsyn av vilket framgår att SNF lämnat processen. Börje Pettersson informerade
om att det under slutet av april kommer att genomföras seminarier med presentation
av vad arbetet hittills lett fram till. Tidplanen för slutförande sträcker sig en bit in på 2013.
VD kommenterade utsänt material om vindskraftsutbyggnad på certifierad skogsmark
och den fråga som ställts av en privatperson till internationella PEFC rörande
överenstämmelse med svenska och internationella PEFC krav. Styrelsen instämde i det
svar VD och ordförande skickat till internationella PEFC i frågan.
VD kommenterade utsänt material rörande ny tillämpning av annat certifieringssystems
spårbarhetsstandard och kontrollsystem för ej certifierad råvara och vilka konsekvenser
detta kan leda till för PEFC om det ogenomtänkt anammas av dubbelcertifierade
företag. Efter diskussion gav styrelsen VD i uppdrag att sammanställa de framförda
farhågorna och tillställa styrelsen för vidare diskussion inom respektive medlemsföretag.
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VD och Jörgen Näslund kommenterade utsänt material med avseende på det
uppdrag som lämnades vid decembermötet för omarbetning av GL 3 – 2007.
Styrelsen ställde sig bakom föreslagna ändringar och gav VD i uppdrag att gå vidare
med ärendet till den tekniska enheten vid Internationella PEFC för bedömning.
VD informerade om att fakturering av fasta serviceavgifter samt preliminära rörliga
serviceavgifter genomförts inför det att årsavgift till internationella PEFC ska erläggas
senast sista mars.
VD redovisade bokslut för 2011 samt budget för 2012 vilka godkändes av styrelsen.
Styrelsen gav i samband med detta presidiet i uppdrag, att med ordförande som
sammankallande, påbörja diskussion om organisation och utförande av
kanslifunktionen mot bakgrund av att avtal med nuvarande utförare löper ut vid
halvårsskiftet. VD erbjöd sin medverkan och kunskap i detta arbete med utgångspunkt
från mångårig erfarenhet och därav följande idéer för framtiden.
§6

Rapporter - Internationellt
VD informerade om att översynen av strategi och mål för internationella PEFC nu är
inne i en fas av förfining och förankring. Inom kort kommer en undersökning att
genomföras bland medlemmarna om inställningen till föreslagen inriktning. VD tryckte
på vikten av att svenska PEFC tydliggör sina kärnvärden och med utgångspunkt från
dessa, önskvärd utveckling av PEFC systemet. VD och ordförande för respektive
Nordiskt PEFC system har träffats under januari och har ett nytt möte i april där
förutsättningarna för en samnordisk hållning i dessa frågor ska diskuteras. Styrelsen
uppdrog till VD och presidiet att ta fram förslag inom ramen för ovanstående att
stämma av med styrelsen inför det nordiska mötet den 28/4.
VD rapporterade kort om arbetet i de av svenska PEFC medfinansierade
marknadsprojekten i UK, NL och Asien.
Mats Ågren rapporterade från möte i Portugal inom ramen för det s.k. CeFCo-projektet
där de svenska representanterna hade fått gott gehör för det svenska skogsbrukets syn
på entreprenörscertifiering.

§7

Informationssatsning
VD informerade om arbetet med den nya hemsidan och den av svenska PEFC
administrerade databasen över certifierade arealer och certifierade företag. Styrelsen
gav VD i uppdrag att stämma av med uppgiftslämnarna om de har möjlighet att på
årsbasis leverera data om certifierade arealer på kommunnivå. Detta mot bakgrund av
att uppgifterna efterfrågas av bl.a. kommuner inom ramen för deras miljöredovisningar
samt att det i marknadsföringssyfte för PEFC är positivt att kunna redovisa dessa data.
VD visade en upphittad tidigt framtagen film om svensk PEFC certifiering varefter
styrelsen gav VD i uppdrag att ta in offert för en uppdatering av den samma.
Styrelsen uppdrog till VD att sammankalla intresserade paraplyorganisationer,
direktcertifierade företag och personer som deltog i revisonsarbetet till ett möte för att
identifiera och behandla eventuella tolkningsfrågor med avseende på den reviderade
standarden TD III. Vidare uppdrogs till VD att bjuda in certifieringsföretagen, Swedac
och certifierade företag till ett seminarium den 25/6 för att presentera och diskutera
tolkningsdokumentet.
VD rapporterade att det inom ramen för det nordiska samarbetet planeras
gemensamma marknadsföringsåtgärder samt att svenska PEFC deltar i möten med
CMG UK, CMG NL och i ECMG under april.
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§8

Beslutspunkter
Mot bakgrund av inkommen begäran om medfinansiering från PEFC UK beslutade
styrelsen att bevilja ansökan om £ 5 000.
VD redovisade och kommenterade utsänt underlag för utvärdering av alternativ till
kemiska bekämpningsmedel. Efter diskussion konstaterade styrelsen att,
medlemsföretagens egna och tillverkare av alternativa metoders ansträngningar till
trots, det i dagsläget inte finns fullgoda alternativ i sådan utsträckning att kemisk
behandling helt kan undvikas.
Styrelsen gav VD i uppdrag att förbereda nytt underlag inför beslut före årsskiftet med
avseende på ställningstagande för 2013.

§9

Plats och tema för årsstämma 2012
Styrelsen beslutade att årets stämma genomförs i Stockholm den 10 maj och gav VD i
uppdrag att bjuda in representant från internationella PEFC för att belysa den globala
utvecklingen för PEFC certifiering.

§10

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda

§11

Mötet avslutas
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras

Henrik Asplund

Karin Vestlund Ekerby
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