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§ 1 Mötets öppnande  
 Ordföranden öppnade mötet.   
  
§ 2  Val av två justeringsmän  
  Andreas Rastbäck och Åke Forsgren utsågs att jämte ordföranden justera dagens 
 protokoll. 
 
§ 3 Godkännande av dagordningen 
 Föreslagen dagordning godkändes 
 
§ 4 Föregående protokoll 

Styrelseprotokoll nr 71 och nr 72 med tillägg om att Mats Ågren var närvarande, från 
den 4 maj samt protokoll nr 73 från den 30 juni godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Rapporter – Nationellt 
VD rapporterade att den begärda förlängningen av giltigheten för TD II t.o.m. 31 
december 2011 behandlats och beviljats av PEFCC. 
 
VD och i forumet deltagande styrelseledamöter informerade från arbetet i Forum TD III 
för revision av svensk PEFC skogsstandard som höll sitt senaste möte den 19 augusti. 
Dagen efter hölls en myndighetshearing med deltagande från relevanta myndigheter. 
 
Revisionen av skogsstandarden har nu nått skedet där forumets förslag har lagts ut på 
nätet för publik konsultation som löper under 60 dagar (1 sep – 30 okt) Allt material som 
forumet föreslår finns på hemsidan www.pefc.se. Nästa möte med forumet hålls den 24 
november då inkomna synpunkter kommer att behandlas och ett slutgiltigt förslag att 
fastställas.  
 
Den av forumet fastlagda tidplanen bygger på att styrelsen för svenska PEFC fattar 
beslut om att godkänna den reviderade standarden på decembermötet för att 
därigenom kunna skicka den vidare för internationell utvärdering i januari 2011.  
VD uppmanade styrelseledamöterna att under pågående konsultationsperiod och i 
god tid före nästa styrelsemöte ta del av den föreslagna reviderade standarden för att 
kunna fatta ett välgrundat beslut den 14 december. 
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Den av styrelsen föreslagna och av stämman beslutade infosatsningen, är igång under 
Suzan Ljungemos ledning, och hittills genomförda och planerade aktiviteter 
redovisades av VD och Lisa Holmgren som anlitats som resurs inom projektet. Vidtagna 
åtgärder godkändes av styrelsen. 
 
Ordförande och vice ordförande avrapporterade läget i det NB-ärende som styrelsen 
tidigare behandlat.  
 
VD redovisade ekonomiuppföljning per 30 september samt prognos för 2010 vilken i allt 
väsentligt följer budget. Även den extra finansieringen om £ 5 000 till projektet i UK som 
beslutades vid senaste styrelsemötet ryms inom ramen för helårsprognosen. 
 

 
§ 6 Rapporter - Internationellt 

VD informerade från möte med CoC WG den 7 september där frågor rörande 
inkluderandet av sociala kriterier återigen diskuterades och nya förslag lämnades till 
BoD. Efter beslut av BoD kommer ny CoC standard upp för omröstning på GA 2010. 
 
Det europeiska ackrediteringssamfundet (EA) har i sin strävan att skärpa regelverket vid 
produktcertifiering, för framförallt livsmedelsproducenter, tagit fram ett dokument för 
”multisite certification” vid ackreditering mot ISO Guide 65 under vilken även 
certifieringsföretagens ackrediteringar för vår svenska PEFC standard lyder. 
Ackrediteringsvärlden skiljer mellan produktcertifiering och certifiering av 
ledningssystem och ackreditering för certifiering enligt majoriteten av övriga länders 
PEFC standarder sker således i enlighet med det sistnämnda. Enligt en analys 
genomförd av PEFCC får ett införande av det föreslagna dokumentet mycket 
långtgående konsekvenserna för vårt sätt att gruppcertifiera skogsägare. Med 
anledning av detta har forumet för pågående revisionsarbete föreslagit ett byte till SS-
EN ISO/IEC 17021 som grund för ackreditering och certifiering av ledningssystem. 
VD har i diskussion med Swedac landat i slutsatsen att ett krav på ISO 14001 certifikat 
med PEFC standarden som tillkommande krav då måste införas för certifierade företag 
enligt svenskt PEFC system.  På förslag av VD tillsatte styrelsen en arbetsgrupp 
bestående av representanter för de större paraplyorganisationerna med uppgift att 
utvärdera olika alternativ för gruppcertifiering med ISO 14001 som grund.   
 
Ordförande och VD informerade om svensk röst avlagts i en ”postal ballot” under juli i 
vilken flera länders reviderade skogsstandarder godkändes. 
 
Ordförande och VD informerade kort inför GA 2010. Dagordning och material har ännu 
inte skickats ut inför mötet som i år går av stapeln i Rio de Janeiro den 12 november 
och Björn Andrén kommer att företräda svenska PEFC.  
 
Suzan Ljungemo och VD informerade om pågående arbete inom projekten i Asien 
respektive UK och Nederländerna.  

 
 

§ 7 Beslutspunkter 
Arbetsgruppen för projektet rörande standardoberoende entreprenörscertifiering 
(CeFCO) har nu presenterat ett förslag till fortsättning som uppfyller kravet om att inte 
skapa ytterligare en standard vilket svenska PEFC argumenterat för. På möte med 
projektets referensgrupp den 20 september framförde VD att svenska PEFC står bakom 
förslaget. Styrelsen konfirmerade det av VD lämnade beskedet. 
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Ordförande och vice ordförande föredrog ett nyinkommet medlemsärende med 
begäran om styrelsens utlåtande huruvida intentionerna i nyckelbiotopspolicyn kunde 
anses vara uppfyllda för ett specifikt fall. Efter diskussion beslutade styrelsen att ge de 
båda föredragande mandat att, efter det att begärt kompletterande material 
inkommit, godkänna ärendet. 
 
I en principdiskussion om ovanstående och eventuellt kommande ärendens 
handläggning beslutade styrelsen att berörd fastighet ej behöver besökas om inte 
särskilda omständigheter så kräver.  
 
 

§ 8 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor var anmälda. 
 
 
§ 9 Mötet avslutas 

Efter påminnelse om att nästa möte hålls den 14 december i Stockholm tackade 
ordföranden deltagarna för dagens möte och förklarade detsamma för avslutat. 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Magnus Norrby 
 
 
Justeras 
 
 
 
Henrik Asplund   Andreas Rastbäck   Åke Forsgren 
 


