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Tid och plats:   4 oktober 2011, LRF Skogsägarna Stockholm 
 
Deltagare:  Johanna Fintling, LRF Skogsägarna, Ordförande 

Henrik Asplund, Såg i Syd  
Eva Thuresson, Södra 
Dan Glöde, Mellanskog 
Mats Ågren, SMF Skogsentreprenörerna 
Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB 
Anders Karlsson, GS-facket 
Kristian Areskog, SCA Skog AB 
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC 

 
Förhindrade: Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige 

Helen Sundvall, Metsäliitto Sverige AB 
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab 
Claes-Göran Johansson, Svenska Kyrkans PEFC ek för 
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB 
Klara Helstad, Södra 
 
 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordföranden 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 Budgetuppföljning augusti 2011 godkändes föreslagen dagordning. 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Styrelseprotokoll nr 79 och 80 från den 10 maj godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Rapporter – nationellt 
VD informerade om att Form International som valts av PEFCC som konsult för 
internationell utvärdering av reviderad svensk PEFC skogsstandard nu lämnat 
rekommendation om re-endorsement till PEFCC Board of Directors. Med godkännande 
där i början av oktober genomförs sedan en ”Postal Ballot” bland medlemsländerna 
under en månads tid. Med ett positivt resultat i omröstningen håller därmed ursprunglig 
tidplan med ett ikraftträdande den 1/1 2012. 
 
Styrelsen uppdrog till VD att med hjälp av de under revisionen tillsatta arbetsgrupperna 
gå igenom standardtexterna för att identifiera eventuella avsnitt som kan kräva 
förtydliganden exv. rennäringspolicyn och sammanställa dessa i ett tolkningsdokument 
samt att genomföra ett informationsseminarium om den nya standarden under 1:a 
kvartalet 2012. 
 
Styrelsen uppdrog vidare till VD att ta fram pressinformation på svenska och engelska 
rörande den nya standarden att tillställas medlemsföretagen för användning i egna 
företagstidningar. 
 
VD kommenterade utsänt material rörande den nationella informationssatsningen som i 
enlighet med marknadsföringsplanen främst koncentrerats till försäljningsorganisationer 
på sågverk.  
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Styrelsen uppdrog till VD att genomföra en utvärdering av vilken effekt denna del av 
informationssatsningen haft med avseende på besökta organisationers inställning till 
och kunskap om certifiering före och efter besöken samt ta fram och presentera 
nyckeltal för PEFC-certifieringens utveckling i Sverige. 
 
VD informerade kort om deltagande i dels referensgruppen för regeringsuppdraget om 
EU:s timmerförordning, dels i Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn. 

 
§ 6 Rapporter - Internationellt 

VD informerade om programmet för 2011 års General Assembly som hålls i Montreux, 
Schweiz den 9 – 12 november. Svenska PEFC representeras av Ordförande, VD samt 
Björn Skogh, Norrskog, med deltagande under 10-11 november. Styrelsen uppdrog till 
VD att distribuera handlingarna inför GA till styrelsen så snart dessa skickats ut från 
PEFCC. VD rapporterade kort om marknadsföringsprojekten i Asien respektive UK och 
Holland vilka visar en fortsatt positiv utveckling. 
 
 Styrelsen föreslog VD att bjuda in representanter för respektive marknadsföringsprojekt 
till kommande styrelsemöten för att informera om målsättningar och redovisa 
uppnådda resultat. 

 
§ 7 Uppföljning av gruppdiskussioner med SWOT-analys  

I enlighet med styrelsens uppdrag från senaste styrelsemöte redovisade VD förslag till 
handlingsplaner och mål för i SWOT-analysen utpekade områden. Efter diskussion i 
styrelsen kompletterades förslaget med ytterligare punkter inför fortsatt bearbetning.  
Som ett led i att ytterligare stärka systemet föreslog styrelsen VD att bjuda in 
representanter för de nordiska PEFC styrelserna till kommande styrelsemöten för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte.  

 
§ 8  Beslutspunkter 

VD redovisade bakgrunden till frågan om avgiftsgrundande volym; De årliga 
serviceavgifterna till Svenska PEFC baseras, för kategori 1 och 2a på omsatt volym 
svensk råvara. För de medlemmar som också är anslutna till SkogForsk har underlag 
inhämtats från SkogForsk då dess finansieringssystem stod modell för svenska PEFC då 
detta togs fram. I år har det dock visat sig att en del medlemsföretag inte känt igen 
den volym som lagts till grund för serviceavgiften baserad på SkogForsk underlaget. Vid 
kontroll med SkogsForsk har det visat sig att listan med avgiftsgrundande volym utökats 
med energisortiment. 
 
Efter diskussion beslutade styrelsen att avgiftsgrundande volym för serviceavgifter till 
svenska PEFC skall omfatta energisortiment i enlighet med SkogsForsk modellen.  
 
VD redovisade bakgrunden till frågan om serviceavgift för medlemsföretag som 
tidigare haft sitt certifikat i Sverige, och därmed betalat serviceavgift i Sverige, som nu 
via  multi-site certifikat hamnat med ”Head office” i annat land och därmed betalar 
serviceavgift i det landet. 
 
Efter diskussion konstaterade styrelsen att serviceavgift för medlem med certifikat 
registrerat i annat land beslutats i varje enskilt fall av styrelsen. För den i detta fall 
aktuella medlemmen beslutade styrelsen att serviceavgiften ska vara 1 000 kr/år.  
 
Ordförande föredrog två inkomna ärenden för prövning enligt nyckelbiotopspolicyn. 
Efter diskussion konstaterade styrelsen att samtliga krav var uppfyllda i ett av ärendena 
och beslutade att godkänna genomförandet av planlagda åtgärder.  Det andra 
ärendet uppfyllde inte samtliga krav och styrelsen beslutade att avslå ansökan om 
godkännande. Styrelsen uppdrog till ordföranden att meddela de ansökande om 
styrelsens beslut.  
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§ 9 Inför extra stämma 

VD informerade kort om den efterföljande extra stämman som har att behandla andra 
läsningen av stadgeändring för möjliggörande av suppleanter till ordinarie 
styrelseledamöter. 

 
§ 10 Övriga frågor 

VD redovisade budgetuppföljning per augusti 2011 och prognos för helåret vilka 
godkändes av styrelsen.  
 
Anders Karlsson tog upp en fråga om principen vid entreprenörscertifiering varvid 
styrelsen konstaterade att certifiering eller bevis därom är knutet till den juridiska person 
som i första affärsled utför arbete för uppdragsgivares räkning på certifierad skogsmark. 
 
I anslutning till detta konstaterade styrelsen vidare att spridning av skogsgödsel och 
återföring av aska med maskiner på skogsmark omfattas av kraven för 
entreprenörscertifiering. 

 
§11 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Magnus Norrby 
 
 
Justeras 
 
 
 
Johanna Fintling    Andreas Rastbäck    Kristian Areskog  
     
 


