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§ 1 Mötets öppnande  
 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.   
  
§ 2  Val av två justeringsmän  
  Dan Glöde och Suzan Ljungemo utsågs att jämte ordföranden justera dagens 
 protokoll.  
  
§ 3  Godkännande av dagordning  
 Med tillägg av punkterna tillämpning av nyckelbiotopspolicy och förfrågan inför 
 stämman under övriga frågor godkändes den  utsända dagordningen.   
  
§ 4 Föregående protokoll  
 Styrelseprotokoll nr 59 från 3 december, 2007, kommenterades, godkändes och lades 
 till handlingarna. 
 
§ 5 Rapporter – Nationellt 
 VD redovisade en positiv trend vad gäller ökningen av såväl certifierad 
 skogsmarksareal som utfärdade spårbarhetscertifikat. Att speciellt notera är att av de 
 senare är flera utställda till tryckerier vilket visar att efterfrågan på certifierade produkter 
 förflyttar sig framåt i handelskedjan.  
 
 VD rapporterade vidare att möte med certifieringsföretagen och Swedac kommer 
 att hållas den 14/3 där bl.a. frågan om riktlinjer för stickprovsuttag/mandagsberäkning 
 vid extern revision av gruppcertifieringar kommer att diskuteras. VD redogjorde vidare 
 för de störningar som förevarit vid  överföringen av data mellan den svenska och den 
 internationella databasen; problem som nu synes vara åtgärdade.    
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 På förslag från ordföranden beslutade styrelsen att till stämman engagera representant 
 för Skogforsk att hålla föredrag på temat ”Naturvårdsavsättningar - biodiversitet och 
 ekonomi” samt att stämman i likhet med föregående år skall vara öppen för alla 
 intresserade.  
 
 Bernt Hermansson anmälde ställningstagande från SMF’s styrelse gällande 
 representation i svenska PEFC’s styrelse vilket styrelsen noterade samt ombad SMF att 
 kraftfullare peka på de frågor de önskar få upp till behandling.  
 
§ 6 Rapporter - Internationellt 
 Björn Andrén informerade från styrelsearbete inom PEFCC samt om utvecklingen inom 
 ramen för den strategiska planen på internationell nivå bl.a. den igångsatta ”global 
 governace review” där Björn är en av ledamöterna i expertpanelen.  
  
 VD redovisade föreslagen dagordning för CoC WG mötet i Bryssel den 3/3 där de 
 viktigaste punkterna är starten för revision av spårbarhetsstandarden Annex 4 och 
 regelverket för märkning av produkter med PEFC logotyp. Styrelsen ställde sig bakom 
 förslaget om att ge dessa frågor hög prioritet inom ramen för VD’s arbetstid. 
 
 VD rapporterade att programmet för genomförandet av National Secretaries Meeting 
 den 29-30 maj i Stockholm, har färdigställts i samarbete med PEFCC och att några 
 medlemsländer förutskickat högt ställda förväntningar på innehållet i den efterföljande 
 fältexkursionen lördagen den 31:e. Dan Glöde betygade att Mellanskog tillsammans 
 med Holmen Skog kommer att göra sitt bästa för att infria dessa förväntningar.  
 
 Från UK-projektet rapporterade VD att den av PEFC UK anordnade middagen på The 
 House of Lords i London den 4/2 lockade en stor skara politiker, näringslivsföreträdare 
 och media som umgicks under trevliga former. Guest speaker The Rt Hon John 
 Gummer, MP, poängterade att det nu är hög tid att fokusera på vad som förenar 
 istället för vad som skiljer de stora ansträngningar åt i arbetet med certifiering av 
 skogsbruk. Ordföranden informerade om marknadsföringsåtgärder från Södra på 
 marknaden i UK och framförde i anslutning till detta ett förslag till en sammanställning 
 av svar på de vanligaste frågorna om PEFC. Det senare stöddes av Göran Örlander 
 och styrelsen uppdrog till ordförande och VD och ta fram förslag till en sådan att 
 diskuteras vid nästa möte. 
 
 Suzan Ljungemo informerade om utvecklingen inom ramen för Asien-satsningen där 
 PEFC vinner terräng i såväl Japan som Kina. Ett av de större japanska handelshusen har 
 engagerat sig starkare i spårbarhetscertifiering av produkter och delar av skogsbruket i 
 Kina ser PEFC som en potentiell möjlighet att skapa förtroende i marknaden för 
 brukandet av skogsresurserna.    
 
§ 7 Beslutspunkter 
 Tidigare utsänt förslag till resultat- och balansräkning för 2007 godkändes och 
 undertecknades av styrelsen att föreläggas årsstämman för fastställande. 
 
 VD redovisade förslag till budget och serviceavgifter för 2008 vilka godkändes av 
 styrelsen att föreläggas årsstämman för fastställande. 
 
 VD föredrog konsultutlåtanden och PEFCC BoD rekommendationer om att godkänna 
 de nationella standarderna för 
 
  Endorsement: Polen och Estland       
  Re-endorsement: Belgien, Danmark, Schweiz och Storbritannien   
   
 Styrelsen beslutade uppdra till ordförande och vd att rösta för godkännande i den 
 pågående postal-ballot.  
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§ 8 Tolkningsfrågor 
 VD redovisade läget i frågan om kemikalieanvändning i skogsbruket. I den 
 efterföljande diskussionen underströks att det i dagsläget inte finns något fungerande 
 alternativ för bekämpning av snytbagge samt att det inte är brist på pengar vad gäller 
 finansiering av forskningsinsatserna, som för övrigt bedrivits under lång tid.  Styrelsen gav 
 ordförande och vd tillsammans med Lars Johansson uppdraget att ta fram ett förslag till  
 hanteringen av frågan om kemisk behandling mot snytbagge. 
  
 VD redovisade interimistisk överenskommelse med EC Skog AB rörande hantering av 
 underentreprenörer vid gruppcertifieringen. Styrelsen godkände överenskommelsen att 
 gälla i avvaktan på resultat från arbetet i den vid senaste mötet utsedda 
 arbetsgruppen. Styrelsen uppdrog vidare till nämnda arbetsgrupp att till nästa 
 styrelsemöte avrapportera de identifierade punkterna i standarden där förtydliganden 
 krävs samt förbättringsförslag av berörda tillämpningskrav om sådana hunnits tas fram. 
  
 Dan Glöde redovisade omfattningen av berörda marktyper med avseende på 
 standardens skrivning om var dikesrensning kan utföras. Efter diskussion beslutade 
 styrelsen att avvakta den skogspolitiska propositionen samt uppdrog till Dan Glöde och 
 Börje Pettersson att till nästa styrelsemöte lämna förslag till eventuellt förändrade 
 tillämpningskrav.   
 
§ 9 Övriga frågor 
 Ordföranden redovisade skrivelse från medlem med begäran om styrelsens utlåtande 
 huruvida intentionerna i nyckelbiotopspolicyn kunde anses vara uppfyllda för ett 
 specifikt fall. Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att meddela medlemmen att 
 agerandet står i överensstämmelse med nämnda policy efter det att de 
 kompletterande åtgärder som styrelsen föreslagit är uppfyllda. 
 
 Dan Glöde anmälde en fråga rörande avgränsning av myrimpediment. Styrelsen 
 konstaterade att frågan väl kan hanteras med gällande standardskrivning. 
 
§ 10 Mötet avslutas 
 Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Nästa möte 
 hålls den 14 maj 2008.  
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