
Styrelseprotokoll nr 77 
Svenska PEFC Ek. för  
 

                                 
Tid och plats:   1 mars 2011, LRF Skogsägarna Stockholm 
 
Deltagare:  Henrik Asplund, Såg i Syd, Ordförande 

Åke Forsgren, Metsäliitto Sverige AB 
Anders Karlsson, GS-facket 
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab   
Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige 

   Claes-Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC ek för  
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB  
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC 

 
Förhindrade: Klara Helstad, Södra 

Johanna Fintling, LRF Skogsägarna 
Dan Glöde, Mellanskog 
Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB 
Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna 
 

§ 1 Mötets öppnande  
 Ordföranden öppnade mötet.  
  
§ 2  Val av två justeringsmän  

Suzan Ljungemo och Åke Forsgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 3 Godkännande av dagordningen 
 Föreslagen dagordning godkändes 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Styrelseprotokoll nr 76 från den 31 januari godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Rapporter – nationellt 
VD redovisade att, de av Forum TD III föreslagna och av styrelsen godkända, 
dokumenten för reviderad svensk PEFC standard publicerades på www.pefc.se den 16 
februari och ansökan om internationell re-endorsement skickades till PEFC Council den 
18 februari.  
 
VD redovisade certifieringsläget med avseende på arealer och spårbarhetscertifikat 
samt potentiella effekter av att certi-konton införs via SDC.  
 

§ 6 Rapporter - Internationellt 
VD rapporterade om reviderade internationella dokument och pågående aktiviteter. 
Bl.a. den av PEFCC instiftade ”Collaboration Fund” om totalt 120 000 CHF ur vilken 
medel kan sökas för projekt som syftar till att utveckla PEFC standarder i länder där 
sådan saknas.   
  
VD rapporterade vidare från möte med företrädare för den nordiska skogsägarrörelsen 
för vilken samsyn råder om vikten av ett enhetligt agerande på internationell nivå i 
certifieringsfrågor.  
 
Suzan Ljungemo och VD rapporterade från marknadsföringsprojekten i Asien respektive 
UK och Holland vilka visar på en positiv utveckling för PEFC. Frågan om nivå på fortsatt 
medfinansiering hanteras på kommande styrelsemöte då underlag för respektive 
projekt förväntas föreligga, se vidare §8. 
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§ 7 Nationell Informations-/kommunikationssatsning  
Anlitade konsulter; Lisa Holmgren, Anders Warpman och Bodel Norrby redovisade läget 
inom ramen för satsningen på ökad information och kommunikation om PEFC i Sverige. 
Den nya hemsidan förevisades och styrelsen lämnade synpunkter på struktur och 
bildmaterial. Upplägget för företagsbesök presenterades och listan över företag att 
besöka kompletterades efter diskussion i styrelsen. 

 
§ 8  Beslutspunkter 

 VD rapporterade att bokslut för 2010 ej ännu reviderats och styrelsen uppdrog till VD 
att via ett per capsulam möte under april inhämta styrelsens godkännande inför 
stämman. VD redovisade förslag till budget 2011, baserad på oförändrade avgifter, i 
vilken styrelsen reserverade preliminära belopp för fortsatt medfinansiering av 
marknadsföringsprojekt enligt § 6 ovan. Med denna justering godkände styrelsen 
budgeten att presenteras för stämman.  
 

§ 9 Övriga frågor 
Styrelsen gav ordförande och vice ordförande i uppdrag att framförhandla nytt avtal 
för utförande av ledningstjänster på konsultbas. Nuvarande avtal löper ut vid 
halvårsskiftet. 
 
Styrelsen gav VD i uppdrag att som program för årsstämman den 10 maj presentera 
resultaten från den nationella informations-/kommunikationssatsning. 

 
 
§10 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade deltagarna, påminde om att nästa möte hålls i samband med 
årsstämman den 10 maj och förklarade dagens möte avslutat. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Magnus Norrby 
 
 
Justeras 
 
 
 
Henrik Asplund    Suzan Ljungemo    Åke Forsgren   
    
 


