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§ 1 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2  Val av två justeringsmän  
  Anders Karlsson och Bengt Palmqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens 
 protokoll.  
  
§ 3  Godkännande av dagordning  
 Den utsända dagordningen godkändes.   
  
§ 4 Föregående protokoll  

Styrelseprotokoll nr 61 och nr 62 från den 14 maj 2008 godkändes, med kommentaren 
att det till Ordförande och VD vid tidigare styrelsemöte lämnade uppdraget om 
sammanställning av ”frågor & svar om PEFC” är under utarbetande, och lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Rapporter – Nationellt 

VD redovisade förslag från arbetsgruppen för entreprenörsfrågor om ändringar och 
kompletteringar av tillämpningskrav inom ramen för den sociala standarden. VD gavs i 
uppdrag att återföra styrelsens synpunkter till arbetsgruppen för att i sin tur remittera ett 
bearbetat förslag till medlemsorganisationerna. Detta i sådan tid att ett färdigt 
beslutsunderlag från arbetsgruppen finns framme till styrelsemötet den 4/12.  

 
VD informerade om ånyo förändrade toleransavdrag för intrångsersättning meddelade 
av Skogsstyrelsen innebärande en återgång till tidigare gällande praxis. På förslag från 
VD uppdrog styrelsen till arbetsgruppen för produktion och miljö (se § 8)att utarbeta 
tillämpningskrav som förtydligande av NB-policyn, med det vid tidigare styrelsemöte 
behandlade ärendet som utgångspunkt.  

  
VD och ordförande redovisade bearbetat förslag till verksamhetsplan som styrelsen, 
efter mindre justering, fastställde att ligga till grund för arbetet.   
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§ 6 Rapporter - Internationellt 
Björn Andrén informerade från styrelsearbetet inom PEFCC där förslag till kommande 
General Assembley utarbetats utifrån resultaten från slutförd ”Governance review” En 
av Board of Directors utsedd arbetsgrupp rörande en förändring av beräkningsgrunden 
för ”Development fee” kommer sannolikt också att lägga fram ett förslag till GA.  

  
VD informerade om pågående revision av de internationella dokumenten, Annex 4 
och Annex 5 som drivs genom CoC WG. Revisionen genomförs för beslut på GA 2009 
men en modifiering gällande ”Credit volume methode” kommer att framläggas för GA 
2008.   

 
VD rapporterade att förfrågan från den holländska organisationen TPAC avseende 
utvärdering av den svenska PEFC standarden besvarats i enlighet med 
rekommendation från PEFCC, innebärande att TPAC hänvisats till PEFCC med sin 
förfrågan.     

 
 VD redovisade dagordning för GA 2008 som hålls i Canberra Australien den 31/10.  
 

VD informerade om att möte i ”UK communications group” kommer att hållas den 2/10. 
Styrelsen tillstyrkte VD:s deltagande med avrapportering vid nästa möte.   
 
VD kommenterade tidigare utsänd rapport från Suzan Ljungemo rörande Asien-
projektet och informerade om nyhetsbrev utsänt från PEFC China.  
 
VD informerade om inbjudan från PEFC Belarus och PEFC Estonia om utbyte i 
certifieringsfrågor. Styrelsen konstaterade att eventuella insatser medlemsländer 
emellan koordineras av PEFCC i enlighet med antagen ”Action plan”. 
  

 
§ 7 Ekonomiuppföljning 

VD rapporterade att slutfakturering av serviceavgifter för 2008 genomförts och att 
redovisad helårsprognos för verksamheten följer budget. 
 

§ 8 Beslutspunkter 
Styrelsen beslutade om att namnändra de till styrelsen knutna arbetsgrupperna enligt 
nedan samt att medlemsorganisationerna nominerar deltagare.  
 
Tidigare benämning     Ny benämning 

 System och rutiner för skogscertifiering   System och rutiner för produktion & miljö 
 System och rutiner för spårbarhet   System och rutiner för spårbarhetscertifiering 
 Utbildning       System och rutiner för sociala frågor 
 Information       Information och marknad 
 

Styrelsen beslutade vidare att samrådsgruppen för ackreditering och certifiering är ett 
öppet forum utan fasta deltagare. 
 

§ 9 Tolkningsfrågor 
 Ordföranden redovisade läget i frågan om kemikalieanvändning i skogsbruket där 
 ordförande och vd tillsammans med Lars Johansson arbetar vidare med förslaget  inför 
 nästa styrelsemöte.  
   
 Dan Glöde och Börje Pettersson redovisade förslag till förtydligande av tillämpningskrav 
 rörande dikesrensning enligt följande: 
 

”Diken på torvmark där dikeseffekten (ökad tillväxt i skogen) uteblivit eller är mycket 
liten t.ex. på torvmarker av lavtyp, lavrik typ, fattigristyp, kråkbär-ljungtyp, starr-fräken 
typ eller där höga naturvärden skadas genom rensning, underhålls ej”  
 
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och uppdrog till VD att tillkännagiva 
förändringen. 
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Frågan om närmare definition av vad ”aktuell” innebär när det gäller Grön plan 
uppdrog styrelsen till arbetsgruppen för produktion och miljö att utarbeta förslag på 
tillämpningskrav. 
 
Ordförande och VD redovisade uttolkning av vad som avses med tillskapande av död 
ved i ädellövs bestånd. 
 
 På inkommen fråga om en paraplyorganisation kan neka en entreprenör 
gruppcertifiering med motiveringen att denne inte har uppdrag för organisationen 
ifråga, svarade styrelsen att de som uppfyller kraven för gruppcertifiering ska erbjudas 
tjänsten.  

 
§10 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor var anmälda 
 
§11 Mötet avslutas 
 Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Nästa möte 
 hålls den 4 december 2008.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Magnus Norrby 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan-Åke Lundén   Anders Karlsson   Bengt Palmqvist 
 


