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lära sig mer om svenskt FSC-skogsbruk.
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Inledning

arbeta in de nya P&C i de nationella skogsbruksstandarderna har en internationell arbetsgrupp börjat ta fram en

Ett omfattande förändringsarbete pågår i FSC på interna-

vägledande internationell standard (IGI). Svenska FSC:s

tionell nivå, vilket under 2012 även fått återverkningar för

skogs- och standardansvariga representerar Europa i

arbetet i Svenska FSC. Behovet av en tät dialog mellan

arbetsgruppen.

nationell och internationell nivå har ökat. Det övergripande
och gemensamma målet är att FSC-systemet ska fungera

Under året har det pågått anpassning av FSC:s interna-

transparent och på ett harmoniserat sätt i alla länder

tionella standarder för att möta kraven i EUs timmerförord-

Ett reviderat förslag till globala Principer och Kriterier an-

ning. En revision av standarden för kontrollerat virke har
också genomförts. Det har lett till att Svenska FSC har

togs i början av året vid en internationell medlemsomröst-

avvaktat med att genomföra en nationell riskbedömmning

ning. Därmed krävdes en uppdatering av Svenska FSC:s
ansökan om att revidera den svenska skogsbruksstan

tills revisionen är klar.

darden.

Svenska FSC:s befogenheter och rutiner har justerats

Standardrevisionen har startat

något  som en följd av att nya samarbetsavtal mellan de
nationella kontoren och Internationella FSC har upprättats.

Arbetet med att revidera den svenska skogsbruksstandarden har starat under året. Flera nya arbetsgrupper är igång

I början av juli valde den internationella FSC-styrelsen att

och resurser har mobiliserats för att skapa bättre förutsätt-

lägga sitt möte i Sverige. Kansliet och ett flertal medlem-

ningar för representanter från ideella organisationer att

mar hjälpte till att genomföra arrangemanget. De svenska

delta, bland annat genom bidrag från Internationella FSC till

intressenterna gavs möjlighet att träffa styrelsen och de in-

Svenska FSC enligt beslut som meddelades i slutet av året

ternationella tjänstemännen under en dag. Representanter

2012.

från alla kammare fanns på plats för att utbyta erfarenheter.

Skogsfokus i media

Nya strategier

Flera reportageserier i svenska medier har under 2012

Svenska FSC:s styrelse- och kommittéledamöter bjöds

intresserat sig för tillståndet i skogen, både i Sverige och

under hösten in till ett strategiseminarium. Syftet var att ta

utomlands. Reportagen har problematiserat tillståndet för

fram ett strategiskt planeringsunderlag för verksamheten

mångfalden men också allmänhetens möjligheter att lämna

fram till maj 2014. Ambitionen är att denna typ av möte ska

synpunkter på avverkningsmetoder och hyggesgränser.

bli en årligt återkommande aktivitet.

Svenska FSC har i en del av inslagen fått komma till tals

På de följande sidorna redovisas verksamheten under

och förklara vad FSC kan bidra med och i andra fall på ett

2012, med utgångspunkt från mål och prioriterade aktivi-

proaktivt sätt försökt kommunicera FSC:s värdeinnehåll och

teter i Verksamhetsplanen för 2012. Verksamhetsplanen

betydelse.

är upprättad med utgångspunkt från Verksamhetsstrategin

Debatten har också först på olika debattsidor och ett inlägg

för 2009-2013 och antagen av Svenska FSC:s årsstämma.

från Svenska FSC:s styrelse publicerades
i flera regionala tidningar under slutet av
året. Kännedomen om FSC bland svenska
konsumenter har under året ökat med flera
procentenheter.
Bidragande orsak kan även vara den kännedomskampanj som under året inleddes i
ett samarbete mellan Svenska FSC, Tetra
Pak, Arla, ICA och Världsnaturfonden.
Internationella förändringsprocesser
I februari 2012 godkändes de nya globala
Principerna och kriterierna (P&C). För att
Årsredovisning 2012
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Prioriterade aktiviteter
Mål 1: Ökad omfattning av certifiering
Nyckeltal, utveckling 2011-2012

tagits fram på svenska. Sedan tidigare finns enkla faktablad

Skogsbrukscertifikat
Areal (ha)

2012-12-31

11 487 992

11 669 626

-

-

23

25

244

267

Antal

på svenska som förklarar skogsbrukscertifiering, spårbar-

Spårbarhetscertifikat

2011-12-31

2011-12-31

hetscertifiering och projektcertifiering.

2012-12-31

FSC:s nya principer och kriterier har översatts till svenska
liksom FSC:s policy för associerade organisationer. Policyn
är ett centralt dokument för alla deltagare i FSC och klargör

Källa: Internationella FSC:s statistiksammanställning Global FSCCertificates Januari 2012 och Januari 2013
Anslutna markägare
med < 1 000 ha

2011

2012

18 275

20 263

vilka grundregler som måste följas av såväl medlemmar
som certifierade företag, samarbetspartners och underleverantörer.
Marknadsfördelar

Den FSC-certifierade skogsarealen fortsätter att öka i

För att nå aktörer inom möbelbranschen deltog Svenska

Sverige. Ökningen sker i gruppcertifikaten, både befintliga

FSC i möbelmässa i Älvsjö 2012. FSC:s värdeinnehåll

och nytillkomna. Data som sammanställdes vid kansliet i

kommunicerades på flera sätt: i en egen monter, genom

början av 2012 visade att huvuddelen av de markägare som

två seminarier och genom uppsökande verksamhet. Nya

var anslutna till gruppcertifikaten hör till kategorin SLIMF,

kontaktytor etablerades.

det vill säga har ett skogsinnehav under 1000 hektar. Under

Stöd till intressenter

2012 tillkom två nya gruppcertifikat, med Billerud respektive

Ett nytt system för att administrera logolicenser för mark-

SCA som paraplyorganisationer.

nadskommunikation (off product-licenser) har etablerats un-

Svenska organisationer med spårbarhetscertifiering fortsät-

der 2012. Svenska FSC behandlar och följer upp licensan-

ter också att öka. I nytillkommande spårbarhetscertifikat

sökningar från svenska företag. I uppdraget ingår även att

dominerar träförädlingsföretag: sågverk, skiv- och möbeltill-

följa upp anmälningar om otillbörlig varumärkesanvändning

verkare.

och att hjälpa svenska företag som behöver logolicenser på
andra marknader än den svenska. Licenserna ska i det nya

genomförda aktiviteter

systemet förnyas och betalas årsvis. All registrering sker i

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

en internationell databas.

Ökad omfattning av certifiering har helt eller delvis genom-

Ett mer omfattande vägledningsmaterial för logoanvänd-

förts under året:
•

ningen togs fram i samband med lanseringen av Svenska

Tillgängliggöra viktiga FSC:s standarder på svenska

FSC:s nya webbplats, under menyn FSC på marknaden.

och i enkla sammanfattningar
•
•

Förtydliga FSC:s marknadsfördelar och värdeinnehåll

Dispenser

för aktörer inom möbel- och byggbransch

FSC-skogsbruk ska inte använda bekämpningsmedel.

Stöd till intressenter i logoanvändnings- och certifie-

Tungt vägande skäl kan motivera dispens. Svenska FSC
har under 2012 behandlat dispensansökningar från 15

ringsfrågor
•

skogsbrukscertifikat. Ansökningarna gäller användning av

Hantera eventuella dispenser

plantor behandlade med kemikalier till skydd mot snytbagge

Tillgänglighet

under planteringssäsongen 2013.

På Svenska FSC:s nya hemsida, lanserad i september

Ansökningarna visar att certifikatsinnehavarna tydligt

2012, har materialet som handlar om certifiering byggts

arbetar med att ersätter kemiskt behandlade plantor med

ut. Webbplatsen innehåller enkla beskrivningar av certifie-

plantor som har mekaniska snytbaggeskydd. Produktionen

ringsprocessen, vilka regler som ska följas av certifierade

av plantor med mekaniska skydd har ökat, men tillgäng-

organisationer och också material som förtydligar de förde-

ligheten är fortfarande en begränsande faktor. Av ansök-

lar en FSC-certifiering innebär. Därutöver har ett faktablad

ningarna framgår att målsättningen är att minska andelen

som kortfattat beskriver standarden för Controlled Wood
Årsredovisning 2012
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kemiskt behandlade plantor med 22 procent och i det när-

medlemmar i ekonomisk kammare avslutade sina med-

maste dubblera användningen av plantor med mekaniska

lemskap 2011. Jordens Vänner, medlem i miljökammaren,

skydd under 2013.

begärde utträde ur föreningen 2012-05-01 och lämnade vid
denna tidpunkt alla sina uppdrag i Svenska FSC.

Övrigt
Svenska FSC deltog med en presentation av FSC när

genomförda aktiviteter

medlemsföretaget Concess Nordic AB genomförde ett

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

branschforum för sina återförsäljare. Presentationen togs

Stärkt trovärdighet har helt eller delvis genomförts:

väl emot, med ett upplevt stort intresse för FSC-certifiering
bland återförsäljarna.
Kansli och styrelse har inte haft kapacitet för att starta en

•

Genomföra ett certifierarforum

•

Starta standardrevisionen inklusive anpassning till nya
P&C

ny, teknisk arbetsgrupp för spårbarhetscertifiering, en pla-

•

nerad aktivitet i verksamhetsplanen för 2012.

Delta aktivt i och kommunicera resultat av Skogsstyrelsens dialogprojekt om miljöhänsyn

Förberedelser för att göra en svensk riskbedömning för

•

Controlled Wood har gjorts under året, i enlighet med

Erbjuda två fasta utbildningstillfällen om FSC  för medlemmar

verksamhetsplanen. Kansliet har bland annat deltagit i en
heldagsutbildning med NEPcon om standardens innehåll

•

och den process som krävs för att göra en riskbedömning.

Genomföra seminarium med samer och markägare för
att utveckla samrådsförfarandet

Arbetet kunde inte fullföljas eftersom Internationella FSC

•

påbörjade en revidering av CW-standarden under 2012,

Tillsätta en internationell arbetsgrupp

Certifierarforum

med förslag till ytterligare en riskkategori. Kansliet hade att

Ett certifierarforum genomfördes under våren 2012. Fyra

välja mellan att genomföra processen i två delar eller av-

revisorer, elva ledamöter från styrelse och standardkom-

vakta ett definitivt beslut från internationella nivån om vilka

mitté och kanslipersonalen deltog. Guntars Laguns från

riskkategorier som ska hanteras.

Accreditation Services International, ASI, och Richard Ro-

För att ändå ge stöd åt FSC:s intressenter har ett seminari-

bertsson från Internationella FSC:s policy- och standarden-

um om Controlled Wood genomförts under 2012. Totalt del-

het hade bjudits in för att stärka samarbetet och tydliggöra

tog 22 personer i seminariet. Det genomfördes med bidrag

rollfördelning mellan den nationella och internationella ni-

från Världsnaturfonden och Skogsinitiativet och förmedlade

vån i certifierings- och standardutvecklingsarbetet. Svante

fördjupad kunskap om Controlled Wood standarden och hur

Claesson och Nils Carlborg från Skogsstyrelsen hade

den kopplar till EU:s timmerförordning. Mer information om

bjudits in fär att informera om deras verksamhet. Svante

program och talare finns på Svenska FSC:s hemsida under

Claesson presenterade Skogsstyrelsens dialogprojekt och

denna länk: http://fsc-sverige.org/nyheter.202.23.htm

aktuella förändringar i Skogsvårdslagens hänsynsparagraf

Mål 2: Stärkt trovärdighet

(§ 30).

Nyckeltal utveckling 2011-2012

Standardrevision
Under mars genomfördes ett upptaktsmöte inför arbetet

2011

2012

Organisationsmedlemmar

42

40

Enskilda medlemmar

4

5

standarden till FSC:s nya principer och kriterier. Kansli-

Medlemmar miljö- o social kammare

7

6

personalen och drygt 30 medlemmar deltog i mötet som

Genomförda medlemsutbildningar

0

2

sträckte sig över två dagar. Kanslipersonalen presenterade

Genomförda certifierarforum

1

1

de ramar och regler som gäller för standardrevisionen.

Publicerade medlemsbrev

5

6

Svenska FSC:s olika intressentgrupper presenterade sina

med att revidera och anpassa den svenska skogsbruks-

förväntningar och hjärtefrågor. En hel del tid ägnade också

Nyckeltalen för utveckling visar att Svenska FSC under

åt att diskutera knäckfrågor och gemensamma processreg-

2012 inte lyckats nå uppställda mål för medlemsutvecklin

ler. Presentationer och utfall sammanställdes i en särskild

gen. En organisationsmedlem och en enskild medlem har

rapport som finns publicerade på Svenska FSC:s medlems-

sökt och beviljats medlemskap i Svenska FSC under 2012,

avdelning.

i ekonomisk kammare respektive miljökammare, men två
Årsredovisning 2012
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En uppdaterade plan för revisionsarbetet godkändes på

Internationell arbetsgrupp

hösten av internationella FSC:s policy och standardenhet

En internationell arbetsgrupp med uppgift att följa och

och revisionsarbetet inleddes. Som stöd för arbetet har

återrapportera viktiga internationella processer tillsattes

standardkommittén tagit fram en praktisk handledning för

av styrelsen i juni 2012. Arbetsgruppen består av Hans

revisionsarbetet. En lista över prioriterade frågor har också

Djurberg, SCA, Anders Blom SSR och Stig Hansson, Hela

sammanställts med utgångspunkt från beslut som fattas av

Sverige ska leva.

Svenska FSC:s årsstämma och synpunkter som framförts

Övrigt

av FSC:s intressenter, antingen skriftligt eller i samband

Svenska FSC har övertagit det administrativa ansvaret

med upptaktsmötet. Flera nya arbetsgrupper har bildats

för alla svenska organisationer med nationellt och/eller

inom standardkommittén, med ansvar för att ta fram un-

internationellt medlemskap i FSC. Förändringen innebär att

derlagsmaterial för prioriterade frågeställningar. En modell

alla medlemmar i Svenska FSC har möjlighet att ansöka om

för hur arbetsgrupperna ska arbeta har också utvecklats.

medlemskap i internationella FSC, till samma kostnad som

För att underlätta arbetet med standardrevisionen har en

för det svenska medlemskapet.

kärngrupp ersatt standardkommitténs presidium..

22 av Svenska FSC:s organisationsmedlemmar har dubbelt

Skogsstyrelsens dialogprojekt

medlemskap. 12 svenska organisationer har valt att enbart

Kansliet har under 2012 representerat Svenska FSC i dia-

vara medlemmar i Internationella FSC. Hela listan med

logprojektets processgrupp och där framhållit vikten av att

nationella och internationella medlemmar finns publicerad

arbetet förankras i olika intressentgrupper. Representanter

på Svenska FSC:s hemsida under denna länk: http://fsc-

från Skogsstyrelsen gavs möjlighet att presentera projek-

sverige.org/medlemmar.295.htm.

tets innehåll och syfte i samband med certifierarforum.

Det råder stor enighet om behovet av förstärkt medverkan i

FSC-utbildning

Svenska FSC:s sociala kammare och miljökammare, både

FSC-kansliet har under 2012 genomfört två öppna med-

vad gäller antalet medlemmar och tillgången till resurser för

lemsutbildningar, en om skogscertifiering och en om

ett aktivt och likställt deltagande. Detta var bland annat en

spårbarhetscertifiering. Sammanlagt deltog 14 personer i

av slutsatserna vid standardrevisionens upptaktsmöte och

de två utbildningstillfällena. Även icke-medlemmar erbjöds

från höstens strategiseminarium. Praktiskt har det inte varit

möjlighet att mot betalning delta i spårbarhetsutbildningen.

möjligt för kansliet att aktivt arbeta med medlemsrekryte-

En kölista blidades då fler önskade delta än det fanns plats

ring, utöver de insatser som gjorts i samband med publika

för.

seminarier och möten.

Båda utbildningarna innehöll ett introduktionspass med

Verksamhetsplanens ambition att vidareutveckla ett med-

övergripande information om FSC. Utbildningsmaterialet

lemserbjudande riktat till miljöorganisationer och sociala

kommer att kunna återanvändas i kommande utbildnings-

organisationer har skjutits till 2013 då kansliet kommer

satsningar.

att få förstärkning med en person som ska fokusera på
miljöfrågor och sociala frågor i arbetet med standardrevi-

Sameseminarium

sionen. Beslut om tjänsten togs 2012 sedan internationella

Ett seminarium för att få till stånd en fördjupad dialog om

FSC beviljat ett särskilt bidrag för detta och till en fond som

formerna för samråd mellan skogsbruk och renskötande

ska underlätta för representanter från ideella föreningar att

samer har genomförts i samverkan mellan FSC-kansliet

delta i arbetet med att revidera den svenska skogsbruks-

och Svenska samernas riksförbund. Syftet var att skapa en

standarden under 2013.

plattform för samtal om FSC:s verktyg för samråd och vilka

Preliminära resultat från Nyttoprojektets tre delprojekt har

behov som finns av uppföljning.

redovisats under 2012, vid årsstämman, på hemsidan och i

En intervjustudie som gjorts inom ramen för Nyttoprojektet

samband med Internationella FSC:s styrelsemöte i Sverige.

om relationerna mellan rennäring och skogsbruk i Sverige

En preliminär rapport om klagomålshantering har samman-

presenterades på seminariet. Deltagarna gavs möjlighet att

ställts och också ett utkast till rapport om relationen mellan

lämna synpunkter.

skogsnäring och renskötande samer. En konsult har anlitats
för att slutföra delen om miljöhänsyn.Projektet kommer att

Årsredovisning 2012
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slutredovisas under 2013. Förseningen beror på att projekt-

•

Publicera minst 3 nyheter per månad

ledaren under våren anställdes som skogs- och standard-

•

Exponera positiva berättelser om FSC

•

Stärka samarbetet med medlemsorganisationernas

ansvarig då denna tjänst blev vakant.
Uppföljning av CAR:s och klagomål har av resursskäl inte

marknads- och pressavdelningar

kunnat slutföras under 2012.

•

Lyfta de sociala världen inom FSC genom att arbeta
med FSC/Fairtrade projektet och projektet för entrepre-

Mål 3: Ökad KÄNNEDOM OM FSC:S VARUMÄRKE

nörscertifiering (Cefco-projektet).

Nyckeltal utveckling 2011–2012

•

Fortsätta anlita Utbudet för förmedling av broschyrer till

2011

2012

Unika besök på hemsidan

16 171

19 371

Distribuerade broschyrer till skolor

2 473*

4 728

106

121

1 434

2 598

24

30

Svenska FSC deltog på möbelmässan i Stockholm 2012

14 %

17 %

med egen monter och två seminariepass. I montern pre-

Prenumeranter, nyhetsbrev
Visningar, PM på Mynewsdesk**
Publicerade nyhetsnotiser
FSC-kännedom konsument***

skolor
•

Följa upp kännedomen om varumärket bland konsumenter i samarbete med Tetra Pak

Möbelmässan

* Feb-dec 2011

senterades FSC:s tre ”ben” på ett överskådligt sätt med

** Svenska FSC:s närvaro på Mynewsdesk aktiverades 2011 med publicering av två pressmeddelande under november månad. Fem pressmeddelanden publicerades under 2012.

hjälp av bilder och stödord. Material med beskrivning av

***Undersökning genomförd av Tetra Pak feb 2012 och feb 2013.

montern och delades ut till intresserade.

En generell ökning syns för alla nyckeltal för utveckling

Seminariepassen fokuserade på trä som en hållbar och

mellan 2011-2012. Besöken på svenska FSC:s hemsida

förnybar resurs, om råvarans ursprung säkras genom de

ökar stadigt, både vad gäller totala antalet besök och unika

regler FSC erbjuder. Möjligheterna att med hjälp av FSC

besök. Ökningstakten steg något efter att en ny hemsida

leva upp till Timmerförordningen belystes också.

samarbetet mellan FSC och Fairtrade fanns tillgänglig i

lanserats i slutet av september.

Aktiviteter mot konsument

Den nya hemsidan innehåller ett särskilt anmälningsformu-

Svenska FSC inledde redan i slutet av 2011 ett kampanj-

lär för Svenska FSC:s nyhetsbrev. Ett 20-tal nyregistrerin

samarbete med Arla, ICA, Tetra Pak och Världsnatur-

gar gjordes med hjälp av formuläret under 2012.

fonden, med målet att öka kännedomen om FSC bland

Samtliga av årets fem pressmeddelanden har publicerats

svenska konsumenter. Av strategiska skäl skedde den offi-

på den egna hemsidan och hos Mynewsdesk. Även en

ciella kampanjlanseringen något senare än planerat, under

del av nyheterna har publicerats hos Mynewsdesk. Det är

hösten i samband med FSC-fredag. Då arrangerades en

pressmeddelandena som ger flest visningar där.  Under

pressträff där alla samarbetsparter deltog. Kampanjmålet,

2012 hade pressmeddelandet ”FSC ger verktyg för konflikt-

att nå kännedomssiffran 20 procent bland svenska konsu-

lösning i skogen” flest visningar, därnäst materialet som rör

menter till 2014, offentliggjordes vid kampanjlanseringen.

vindkraft i FSC-skogsbruk.

De företag som deltar i samarbetet har under året gjort
egna och stora satsningar på FSC, vilket kommunicerats på

genomförda aktiviteter:

olika sätt i respektive organisations egna kanaler; exempel-

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

vis på Arlas mjölkförpackningar, i ICA:s kundtidning Buffé

Ökad marknadsigenkänning har helt eller delvis genomförts:
•

Delta på möbelmässan

•

Sammanställa enkelt ”budskapspaket” för kommunika-

och i Tetra Paks annonser och hållbarhetsredovisning.
Svenska FSC har bidragit med faktaunderlag och ”budskapspaket” för kommunikation mot konsument. Den nya

tion mot konsument

hemsidan lanserades i samband med kampanjlanseringen,

•

Våren 2012-kampanj mot konsument

med exponering av positiva berättelser om FSC och lät-

•

Planera och genomföra aktiviteter i samband med

tillgänglig information om FSC, bland annat i form av en
nyproducerad film.

FSC-fredag
•

Migrera hemsidans innehåll till Internationella FSC:s
nya plattform och layout

Årsredovisning 2012
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Ny hemsida

Medverkan i Skogsstyrelsens dialogprojekt är också exem-

Arbetet med att migrera till en ny hemsida har varit omfat-

pel på en aktivitet som synliggör FSC, liksom kanslipersonalens deltagande i två seminarier om naturvårdsbränning

tande och resulterat i publicering av nya avdelningar och
nytt, lättillgängligt material om FSC. Antalet besök på

och ett seminarium om vindkraft.

hemsidan ökade i samband med nylanseringen. Stor vikt

Internationella FSC:s satsning på en gemensam marknads-

har lagts vid att leta fram och exponera positiva berättelser

plats blev inte klar för lansering under 2012, vilket gör att

om FSC och att ge enkla riktlinjer för hur olika intressenter

denna aktivitet i verksamhetsplanen inte kunnat genom-

kan delta i FSC:s arbete.

föras. Det har av personalskäl inte funnits kapacitet att

Medlemsorganisationernas kommunikationsavdelningar

genomföra utbildande exkursioner för att belysa FSC-värden. En begränsad utveckling av sökmotorn för konsument-

bjöds in att bidra med positiva berättelser, vilket kan ses

produkter har gjorts, med registrering av ytterligare några

som en första ansats att etablera ett kommunikationsnät-

företag och deras FSC-produkter.

verk.
Av bemanningsskäl har ambitionen med tät nyhetspublice-

Mål 4. Stärka det internationella samarbetet

ring på hemsidan inte kunnat upprätthållas under senare

Svenska FSC:s kansli ska på olika sätt bidra till ett gott

delen av året. En analys av hur hemsidan används visar att

och förtroendefullt samarbete med Internationella FSC och

mest lästa sidor är de med information om certifiering och

övriga nationella FSC-kontor och intressenter. Ett antal

de som beskriver Svenska FSC:s uppdrag och verksam-

uppdrag formulerades av Internationella FSC i början av

het. På tjugonde plats ligger visning av sidorna med goda

året, bland annat Svenska FSC:s deltagande några inter-

exempel.

nationella arbetsgrupper. En del av dessa har inte kommit

FSC och Fairtrade

igång, men aktuella händelser har skapat andra behov av

Svenska FSC har under året aktivt deltagit i arbetet med att

samverkan och dialog under året.

sprida kännedom om pilotprojektet där FSC och Fairtrade
samverkar genom dubbelmärkning. Den svenska grenen av

Genomförda aktiviteter

pilotprojektet har utvecklats positivt, med tät kontakt mellan

Kansliet har ägnat mycket tid åt att redovisa och förankra

alla inblandade. Förhoppningen är att pilotprojektet perma-

ett svenskt perspektiv i medieaktiviteter som rört Sverige

nentas eller förlängs.

på internationell nivå. Svenska FSC har också tagit rollen

FSC-kännedom

som kontaktpunkt mellan Internationella FSC, det regionala
FSC-kontoret för forna Sovjetunionen och det svenska

Svenska FSC har tack vare Tetra Pak fått tillgång till siffror

filmteam som under året producerade en dokumentär om

som speglar kännedomen om FSC bland svenska konsu-

FSC i Ryssland. Insatser från Svenska FSC resulterade i

menter. Tetra Pak har nu tre år i rad genomfört en större

att chefen för det regionala kontoret gavs utrymme att kom-

varumärkesundersökning bland drygt 1 000 personer mel-

mentera och ge ett regionalt perspektiv på kritiska uttalan-

lan 16-74 år.

den i dokumentären.

Resultaten visar att kännedomen om FSC i Sverige ökade

Etablering av vindkraft i svenskt FSC-skogsbruk blev under

med tre procentenhet under 2012, från 14 till 17 procent.

året en internationell fråga, sedan svenska certifierare be-

FSC-kännedomen i Danmark, Finland och Norge mättes i

gärt hjälp med att tolka vindkraftens ställning i förhållande

samma undersökning.

till den svenska skogsbruksstandarden. Internationella

Övrigt

FSC:s policy och standardenhet gjorde bedömningen att

Flera reportageserier i svenska medier har under 2012

vindkraftsetableringar innebär en omvandling av skogs-

intresserat sig för tillståndet i skogen, i Sverige och utom-

mark, vilket resulterade i behov av att ta fram och remissbe-

lands. Svenska FSC har i en del av inslagen fått komma

handla särskilda riktlinjer.

till tals och förklara vad FSC kan bidra med. Kansliet har

I Sverige har frågan om vindkraft väckt starka känslor.

också aktivt försökt kommunicera ett FSC-perspektiv på

Mediebevakningen har varit intensiv och det har funnits ett

aktuella medieinslag genom publicering av egna nyheter,

stort behov av att besvara frågor och av att kommunicera

pressmeddelanden och i slutet av året ett debattinlägg

synpunkter mellan den nationella och internationella nivån.

undertecknat av hela Svenska FSC:s styrelse.

Årsredovisning 2012

Frågan krävde under en lång period mycket stora arbetsin8

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

satser vid kansliet.

område för utveckling av FSC-regler.

Här ytterligare exempel på internationella insatser/sam-

Utöver dessa aktiviteter har Svenska FSC även deltagit i

arbeten som verkställts av kanslipersonalen vid Svenska

nedanstående aktiviteter som ingår i den överenskommelse

FSC:

som gjordes med Internationella FSC i början av året:

•

•

•

Vägledning till svenska intressenter på svenska inför
omröstningen om nya P&C.

budet av FSC-certifierade träfiberplattor. Svenska FSC

Arrangerat exkursion och möten mellan svenska intres-

levererat en svensk översättning av kampanjwebben
och spridit information om kampanjen bland svenska

senter och representanter för ASI och Internationella

intressenter.

FSC:s policy och standardenhet för att fördjupa dialogen om och förståelsen för hur den svenska skogs•

•

Nationella kontor och ett europeiskt regionkontor.

Företrätt FSC vid rundabordssamtal om hållbara

Svenska FSC har aktivt lämnat synpunkter och också
deltagit i arbetet med att upprätta en arbetsbeskrivning
för ledningstjänsten vid det regionala Europakontoret.  

internationell konferens om hållbar livsstil och innovativa lösningar arrangerad av Miljödepartementet och

•

Lämnat synpunkter på ett rutindokument som beskriver

Utrikesdepartementet. Syftet var att erbjuda nyckel-

hur Internationella FSC:s policy och standardenhet ska

aktörer en plattform för dialog och nå fram till tydliga

arbeta med dokumentuppdateringar

budskap och rekommendationer att föra vidare till be-

•

slutsfattarna på FN:s globala miljökonferens Rio +20.

Deltagit i pilotprojektet för att utveckla en entreprenörscertifiering inom FSC. Kansliet och svenska intressen-

Svenska FSC gick in som ersättare då Internationella

ter har under året deltagit i en workshop och genom-

FSC:s representant fick förhinder att delta.

förde ett fälttest av en certifieringsmodell utformad

Bidragit med svenska perspektiv under FSC:s globala

enligt det system för grönt körkort som redan tillämpas

pappersforum i Düsseldorf, en mötesplats för FSC-

i Sverige.

intressenter som vill stärka marknadsförutsättningarna

•

för FSC-märkt papper.
•

Deltagit i arbetet med att ta fram procedurregler för

bruksstandarden fungerar i fält.
försörjningskedjor i samband med Stockholm +40, en

•

Deltagit i lanseringen av en ny kampanj för att öka ut-

Redovisat pågående företagssamarbeten till Internationella FSC.

Översatt en webbplats som används i det globala samarbetet mellan Internationella FSC och Akzo Internatio-

•

nal till svenska.

Övriga aktiviteter

Deltagit i internationella FSC:s arbete med att utforma

Styrelsen och kommittéledamöter genomförde tillsammans

generella indikatorer för nya P&C, som regional repre-

med FSC-kansliet ett tvådagars strategimöte under hösten.

sentant för de nationella FSC-kontoren i Europa.
•

•

•

Syftet var att diskutera utvecklingen av verksamheten i

Bidragit till genomförandet av ett möte för internationel-

Svenska FSC för perioden 2013-2014. På dagordningen

la FSC:s styrelse i Sverige, med erbjudande om möjlig-

stod bland annat diskussioner om FSC:s värdegrund,

het till kammarsvisa överläggningar mellan styrelsen

arbetssituationen vid kansliet och behovet av att öka kän-

och svenska FSC:s medlemmar samt en skogsexkur-

nedomen om och bredda engagemanget i FSC. Resultaten

sion för att åskådliggöra vad svenskt FSC-skogsbruk

från mötet kommer att användas som underlag för arbetet

innebär. Till detta arbete bidrog flera av Svenska FSC:s

med en verksamhetsplan för 2013-2014, att antas av års-

medlemsorganisationer på ett förtjänstfullt sätt.

stämman 2013.

Deltagit i en internationell arbetsgrupp för att diskutera

Två studenter från ett lantbruksuniversitet i Nederländerna

förståelsen av och kommunikation om kalhyggesbruk i

genomförde under 2012 ett examensarbete om FSC i

FSC på internationell nivå.

Sverige, med titeln FSC: Learning by doing. Personal vid

Deltagit i ett internationell expertmöte om ”Emerging

Svenska FSC:s kansli har bidragit med handledning.

trends” där behovet av att utveckla FSC i förhållande

Examensarbetet undersökte hur och i vilken utsträckning

till olika utvecklingstrender diskuterades. Svenska

certifierarnas anmärkningar resulterar i förändringar och

FSC bidrog med synpunkter vad gäller bioengergi.

förbättringar. Revisionsanmärkningar och förbättringsar-

Mötesdeltagarna fann att bioenergi är ett högprioriterat

bete i tre olika skogsbrukscertifikat undersöktes. Slutsatsen

Årsredovisning 2012

9

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

i examensarbetet är att anmärkningarna resulterar i tydliga

ställdes 20120415 (100 %) för att ge Henrik von Stedingk

insatser och markanta förbättringar. Svenska FSC:s har

stöd i övergången från Nyttoprojektet till arbetet som skogs-

presenterat resultaten i ett särskilt faktablad som finns

och standardansvarig.

publicerat på hemsidan under denna länk: http://se.fsc.org/

My Laurell var projektanställd som kommunikationsansvarig

download.utvaerdering-av-foerbaettringseffekter.228.pdf.

(100 %) t o m 20120831. Rekryteringen av en ersättare på-

FSC-kansliet ansökte i början av året om projektstöd hos

gick under 2012, men kunde slutföras först i februari 2013.

Skogsstyrelsen för kompetensutveckling av skogsentrepre-

Timanställda och externa konsulter har i viss utsträckning

nörer och enskilda skogsägare i FSC-skogsbruk. Skogsstyrelsen meddelade i slutet av året att projektet beviljats stöd.
Två delprojekt ingår i den beviljade ansökan: Produktion av
en instruktiv introduktionsfilm för skogsbruk enligt FSC och
en webbaserad utbildning om FSC-skogsbruk. Projektet
kommer att genomföras under 2013.
FSC-kansliet har även ansökt om extra stödpengar från Internationella FSC, bland annat för att förstärka arbetet med
miljöfrågor och den sociala dimensionen under standardrevisionen. Det har resulterat i att Svenska FSC beviljats särskilt stöd för att projektanställa en person som ska fokusera
på miljöfrågor och sociala frågor i arbetet med standardrevisionen under 2013, 620 000 kronor. Särskilda bidrag till
en fond som ska underlätta för representanter från ideella
föreningar att delta i arbetet med att revidera den svenska
skogsbruksstandarden har också beviljats under 2013.

anlitats för att förstärka kansliets kapacitet under 2012.  

Sammanträden och möten
Årsstämma: 1
Styrelsen: 9 möten, varav 1 konstituerande
Marknadskommittén: 3 möten
Standardkommittén: 8 möten
Arbetsgruppen för internationella frågor: 0
Internationella nätverksträffar: 2 möten
Referensgruppen för Nyttoprojektet:?

Styrelsearbete
Svenska FSC:s styrelse genomförde nio protokollförda
styrelsemöten under 2012. Samtliga styrelseprotokoll är
tillgängliga på Svenska FSC:s hemsida.
Tomas Ekström, Kinnarps, har varit ordförande i styrelsen

Rapporter

under 2012 och Per Larsson, Världsnaturfonden, WWF, har

Verksamhetsberättelse 2011. Rapport 1:2012.

hetschef Lina Bergström utgjort styrelsens arbetsutskott

Kommunikationsplan för Svenska FSC 2012.
Upptaktsmöte standardrevision 21-22 mars 2012. Sammanfattning. Rapport 2:2012.
How to facilitate greater access to FSC certification for
smallholders in Sweden? A report from av field test of the

varit vice ordförande. De har tillsammans med verksam-

Kommittéer och arbetsgrupper som
varit aktiva under 2012
Marknadskommittén

Swedish Forest Contractor system. A field study within the

Marknadskommittén ska värna och utveckla FSC på mark-

CeFCo Project.

naden. Kommittén genomförde tre protokollförda möten un-

Minnesanteckningar från strategiskt planeringsmöte 24-25
september - Nästa omloppstid 2013-2014.
Att göra den svenska skogsbruksstandarden mer lättillgänglig. Utkast 2012-12-10. Eva Mattson, Grolink.

Personal
Ordinarie personalstyrka har under 2012 bestått av Lina
Bergström, verksamhetschef (100 %), Håkan Berglund,
skogs- och standardansvarig tom 120331 (100 %), Henrik
von Stedingk, skogs- och standardansvarigt fr o m 120401
(100 %).
Henrik von Stedingk var anställd som projektledare i Nyttoprojektet fram till 120331 (100%). Rose Dumas projektanÅrsredovisning 2012

der våren för att av resursskäl läggas vilande under hösten.
Representanter från FSC:s tre kammare har bjudits in att
delta i Marknadskommittén, men inga nomineringar har
kommit in från miljökammaren. Anders Dahlqvist, Sveaskog
har varit ordförande i Marknadskommittén under 2012.
Standardkommittén
Standardkommittén ärär tillsatt att förvalta skogsbruksstandarden inom Svenska FSC. Standardkommitten har genomfört.. Standardkommittén har genomfört åtta protokollförda
möten under 2012, med Ronny Jonsson, Svenska kyrkans
FSC-förening som ordförande och Kjell Eklund, SOF som
vice ordförande. Därutöver har Jan-Olof Larsson GS ingått
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i Standardkommitténs presidium.

Kärngruppen har under 2012 bestått av presidiet, förstärkt

I samband med att standardrevisionen drog igång avslu-

med Karin Fällman, Sveaskog och Peter Roberntz, Världs-

tade standardkommittén allt arbete med att besvara frågor
och göra förtydliganden kring innehållet i den svenska
skogsbruksstandarden. Utestående frågor fördes till listan

naturfonden, WWF. Social kammare har tillsvidare bara
med en ordinarie representant, men kärngruppen ska vid
behov kunna förstärkas, exempelvis vid hantering av frågor

över ämnen/frågor att hantera under standardrevisionen.

som rör lokalbefolkning eller samer.

En praktisk handledning för standardrevisionen har ställts

Följande arbetsgrupper har varit aktiva inom standardkom-

samman och en kärngrupp tillsatts med uppdrag att bistå

mittén under 2012: Kontinuitetsskogsbruk, Uppföljning

skogs- och standardansvarig, förbereda möten och bereda

samråd, Vindkraft (under styrelsen), Omvandling av skogs-

ärenden till standardkommitténs sammanträden, fungera

mark, Mekaniska skydd, Begrepp. Aktiva arbetsgrupper

som arbetsgrupp i vissa frågor och kunna förhandla i vissa

och deltagande ledamöter redovisas löpande på hemsidans

frågor.

medlemsavdelning, i standardkommitténs protokoll.

Representation i styrelse, kommittéer och arbetsgrupper 2012
NYTTOPROJEKTETS REFERENSGRUPP

Arbetsgruppen för internationella frågor

Social kammare

Hans Djurberg, SCA, sammankallande

Ragnhild Svonni, SSR

Anders Blom, SSR

Stig Hansson, Hela Sverige ska leva

Stig Hansson, Hela Sverige ska leva

Ekonomisk kammare
Karin Fällman, Sveaskog
Hans Djurberg, SCA
Miljökammare
Jarmo Kukka, SOF och Stefan Adolfsson, SOF.
Kjell Eklund, SOF
Svenska FSC:s styrelse
ordinarie

suppleant

Sociala kammare

Sociala kammare

Leif Johansson, GS*

Mattias Petersson, GS

Anders Blom, SSR	Lars Evert Nutti , SSR
Stig Hansson, Hela Sverige ska leva

Anders Tivell**, Hela Sverige ska leva

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Tomas Ekström, Kinnarps	Lena Dahl, Tetra Pak
Uno Brinnen, Korsnäs

Hans Djurberg, SCA

Klara Helstad, Södra

Erik Ling, Sv. kyrkans FSC-förening

Miljökammare

Miljökammare

vakant

vakant

Åke Persson, SOF

Eva Mattsson, SOF

Per Larsson, Världsnaturfonden, WWF

Peter Roberntz***, Världsnaturfonden, WWF

* GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. **Anders Tivell ersatte Inez Abrahamsson fr o m 120830. *** Peter Roberntz ersatte
Linda Berglund fr o m 121025.
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Standardkommittén
ordinarie

suppleant

Sociala kammare

Sociala kammare

Jenny Wik-Karlsson, SSR

Fredrik Juuso1, SSR

Jan-Olof Larsson, GS

Håkan Engberg, GS

Sture Persson, GS	Lena Rosén, GS
Vakant 2

Anders Tivell, Hela Sverige ska leva

Miljökammare

Miljökammare

Per Larsson, Världsnaturfonden, WWF

Peter Roberntz, Världsnaturfonden, WWF

Kjell Eklund, SOF

Jan Linder, SOF

Stefan Adolfsson, SOF

Jarmo Kukka, SOF

Vakant

Vakant 3

3

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Ronny Jonsson, Sv. kyrkans FSC-förening

Staffan Mattsson, Skogssällskapet

Karin Fällman, Sveaskog

Hans Djurberg5, SCA

Stina Bergkvist 4 , Södra

Johan Bjernulf, Stora Enso

Sofia Eriksson, Bergvik Skog AB

Per Linder, Statens Fastighetsverk, SFV Mark

1) ersatte Ragnhild Svonni fr 121023, 2) Harald Holmberg, Hela Sverige ska leva tom 120904, 3) Nils Fagerberg och Otto Pile, Jordens
vänner tom 120419, 4) ersatte Klara Helstad en period under hösten 2012, 5) ersatte Per Simonsson, SCA fr o m 121023.

MARKNADSKOMMITTÉ
ordinarie

suppleant

Social kammare

Social kammare

Magnus Drougge, GS

Mattias Petersson, GS

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Anders Dahlqvist, Sveaskog

Martin Lindgren, Sveaskog

Paulina Lundström, Kinnarps

vakant

Eva Thuresson, Södra

Jonas Larsson, Södra

organisationsMedlemmar i föreningen 2012-12-31
Organisation

Kammartillhörighet

Bergvik Skog AB

Ekonomisk

BillerudKorsnäs AB, Skog

Ekonomisk

Bureau Veritas Certification Sweden AB, BVQI

Ekonomisk

Concess Nordic AB

Ekonomisk

Derome skog AB

Ekonomisk

Det Norske Veritas, DNV

Ekonomisk

GS Facket för skogs- trä och grafisk bransch

Social

Hela Sverige ska leva

Social

Foran Sverige AB

Ekonomisk

Holmen Skog AB

Ekonomisk

Interagro Skog AB

Ekonomisk

Intertek

Ekonomisk

Jordens Vänner*

Miljö

Kinnarps AB

Ekonomisk

LRF konsult AB

Ekonomisk

* Jordens Vänner avsade sig sitt medlemskap 120501 men betalade full medlemsavgift för 2012.
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Materia AB

Ekonomiska

NEPCon/Smartwood

Ekonomisk

Odelius New Media AB

Ekonomisk

ProForestry AB

Ekonomisk

SCA Skog AB

Ekonomisk

SGS Qualifor Sweden

Ekonomisk

Skånsk Landskapsvård

Ekonomisk

Skogsindustrierna

Ekonomisk

SMF Skogsentreprenörerna

Ekonomisk

Statens Fastighetsverk, SFV Mark

Ekonomisk

Stiftelsen Skogssällskapet

Ekonomisk

Stora Enso Skog AB

Ekonomisk

Sveaskog AB

Ekonomisk

Swedspan AB

Ekonomisk

Svensk Skogscertifiering AB

Ekonomisk

Svenska Jägarförbundet

Social

Svenska Kyrkan FSC-Förening

Ekonomisk

Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Social

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, SSC

Ekonomisk

Sveriges Ornitologiska Förening, SOF

Miljö

Swedish Match

Ekonomisk

Sydved AB

Ekonomisk

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Ekonomisk

Tetra Pak

Ekonomisk

Vida Skog AB

Ekonomisk

Världsnaturfonden, WWF

Miljö

enskilda Medlemmar i föreningen 2012-12-31
Göran Allard

Ekonomisk

Erland Forsström

Ekonomisk

Henrik Lindespång

Ekonomisk

Erik Temnerud

Ekonomisk

Britt-Louise Andersson

Miljö

organisationer i Sverige med Endast internationellt medlemskap 2012-12-31
Gustaf Kährs AB

Ekonomisk

Ikea Services AB

Ekonomisk

Jordens Vänner

Miljö

Ramboll Natura AB

Ekonomisk

SCA koncernen

Ekonomisk

Svenska Naturskyddsföreningen

Miljö

Strängnäs Stift

Ekonomisk

Tetra Pak International

Ekonomisk

Uppsala Stift

Ekonomisk

Världsnaturfonden, WWF International
Västerås stift

Miljö
Ekonomisk

Växjöstift

Ekonomisk

enskilda svenska Medlemmar med endast internationell medlemskap 2012-12-31
Anders Lindhe
Årsredovisning 2012
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Finansiell redovisning
EKONOMISK ANALYS

Flerårsjämförelse
2012

2011

Medlemsavgifter

1 392 865

1 084 163

1 075 933

Nettoomsättning

3 825 114

3 709 034

2 435 833

163 827

- 26 717

386 521

2 391 920

2 657 224

964 045  

Resultat
Balansomslutning

2010

Medlemsavgifterna utgör basen för finansiering av Svenska

Svenska FSC har genom överenskommelsen fått en ny

FSC:s verksamhet. Ett nytt debiteringssystem infördes un-

intäkt men också åtagit sig nya arbetsuppgifter. 2012 gav

der 2012. Det nya systemet innehåller fler avgiftskategorier

logolicenserna intäkter motsvarande 40 000 kronor. Det

och ett tydligare medlemserbjudande. Bland annat ingår

finns potential att öka intäkterna, men samtidigt krävs större

ett internationellt medlemskap för de som önskar. Föränd-

arbetsinsatser.

ringen har gjorts med förhoppningen att ett medlemskap i

Trots otillräcklig finansiering via medlemsavgifterna har

Svenska FSC ska framstå som mer attraktivt.

Svenska FSC haft en omfattande verksamhet under 2012

En ny organsiationsmedlem har ansökt om och blivit

och en nettoomsättning i nivå med 2011. Det har varit

medlem under 2012, men två organisationsmedlemmar

möjligt tack vare bidrag från olika bidragsgivare under både

lämnade föreningen efter 2011. Nivån på medlemsintäk-

2011 och 2012. Oförbrukade bidrag för 2011 motsvarande

terna är fortsatt för låg för att täcka kansliets kostnader med

drygt 1,5 miljoner kronor har överförts till 2012.

den ambitionsnivå som årsstämma och styrelse ställt sig

Internationella FSC har under 2012 bidragit med 252 000

bakom: Det långsiktiga målet är att skapa en medlemsfinansiering som ger utrymme för tre ordinarie kanslitjänster
(100 %).

kronor till kommunikationsarbete, 128 000 kronor till en
riskbedömning för Controlled Wood, och 302 000 kronor
för Svenska FSC:s arbete med standardrevisionen och

En överenskommelse med Internationella FSC, där Svens-

generella indikatorer till nya P&C. Samma belopp kommer

ka FSC även administrerar medlemskapet för svenska

att utbetalas under 2013.

organisationer som enbart har ett internationellt medlem-

Bidrag utbetalade under 2012 som var oförbrukade vid

skap i FSC, ger en årlig intäktsökning motsvarande cirka
300 000 kronor. Till detta kommer möjligheter till ökade
intäkter för logolicenser, en aktivitet Svenska FSC administrerar på uppdrag av Internationella FSC. Logolicenserna är
avsedda för icke certifierade organisationer som vill marknadsföra FSC-certifierade produkter. Från 2012 tar FSC ut
en årlig avgift för logolicenserna. Avgiften ska finansiera
kapacitet att ge råd och stöd för de som vill kommunicera
FSC:s märke på marknaden. Avgiften ska också täcka insatser för att övervaka användningen av FSC:s varumärke.

Årsredovisning 2012

årets slut har överförts till 2013. Det gäller framförallt bidragen för att genomföra en riskanalys och för att upprätthålla
en kommunikationstjänst vid kansliet. Kommunikationstjänsten har varit vakant från september till december.
Svenska FSC har därmed resurser för en kansliverksamhet under 2013 som överskrider den kapacitet som kan
upprätthållas genom medlemsavgifterna. Det ger rådrum
för ett forsatt arbete med att lösa en mer långsiktig finansiering, en kärnfråga för det strategiska utvecklingsarbete som
inletts av Svenska FSC:s styrelse och kansli under 2012.
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RESULTATRÄKNINGAR
Not

2012-01-01

2011-01-01		

2012-12-31

2011-12-31

1

1 573 129

1 130 983

Bidrag		

2 251 985

2 578 051		

		

3 825 114

3 709 034

Handelsvaror		

-

-950

Övriga externa kostnader		

-1 219 926

-1 387 489

Personalkostnader		

-2 446 778

-2 332 293

Av/nedskrivningar av materiella o immateriella anl. tillg		

-16 252

-16 252

Övriga rörelsekostnader		

22 500

1 141

Rörelseresultat		

164 658

- 26 809

Ränteintäkter och liknande resultatposter		

107

152

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-938

-60

Resultat efter finansiella poster

163 827

-26 717

Resultat före skatt		

163 827

-26 717

Årets resultat		

163 827

-26 717

		

Rörelsens intäkter
Intäkter

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster

Årsredovisning 2012
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BALANSRÄKNINGAR
Not

2012-12-31

2011-12-31

2

16 746

32 998

Summa anläggningsstillgångar		

16 746

32 998

721 700

1 425 541

-

699

3 660

578

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

121 147

5 800

		

846 507

1 432 618

Kassa och bank		

1 528 667

1 191 608

Summa omsättningstillgångar		

2 375 174

2 624 226

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR		
2 391 920

2 657 224		

BALANSRÄKNINGAR
Not

2012-12-31

2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

3

Eget kapital vid årets början			

799 468

826 185

Årets resultat			

163 827

-26 717

Summa eget kapital		

963 295

799 468

Leverantörsskulder			

318 534

40 834

Skatteskulder			

62 580

31 708

Kortfristiga skulder

Övriga skulder			

113 424

113 562

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4

934 087

1 671 652

			

1 428 625

1 857 756

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 391 920

2 657 224

Årsredovisning 2012

		

16

Forest Stewardship Council
Svenska FSC
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Intäkternas fördelning
2012-01-01-

2011-01-01-

2012-12-31

2011-12-31

6 100

-

130 244

38 820

39 500

8 000

4 420

-

Medlemsavgifter.

1 392 865

1 084 163

Summa

1 573 129

1 130 983

2012-12-31

2011-12-31

49 250

-

Intäkter per väsentligt intäktsslag
Trycksaker
Utbildning/konsultationer
Logolicenser
Fakturerade kostnader

Not 2 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
- Nyanskaffningar

49 250
49 250

49250

- Vid årets början

- 16 252

-

- Årets avskrivningar enligt plan

- 16 252

- 16 252

-32 504

- 16 252

16 746

32 998

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Redovisat värde vid årets slut

Not 3

Eget kapital

		2012-12-31
Eget kapital vid årets ingång		

799 468

Årets resultat		

163 827

Eget kapital vid årets utgång		

963 295

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-12-31

2011-12-31

Upplupna kostnader

12 276

13 625

Förutbetalda bidrag

410 000

1 287 108

-

167 800

Projekt 12, följer med in på nästa år

145 000

81 000

Projekt 14, följer med in på nästa år

185 500

-

752 776

1 549 533

Projekt 9, följer med in på nästa år

Årsredovisning 2012
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Styrelsens redovisning till årsstämman
Styrelsen för svenska FSC avger denna årsredovisning med verksamhetsberättelse till årsstämman.
Uppsala 2013-03-xx

Anders Blom					Uno Brinnen

Tomas Ekström					Stig Hansson

Klara Helstad

Leif Johansson

Per Larsson					Åke Persson
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