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Verksamhetsberättelse
Inledning
Svenska FSC:s verksamhet under 2011 har präglats av en

På GA fattades flera viktiga beslut vars huvudsyfte är att

kraftfull förstärkning av kansliresurserna, tack vare extra

stärka FSC-systemets integritet och trovärdighet. I sam-

bidrag från medlemsorganisationerna. Två projektanställ-

band med GA genomfördes också en workshop om försla-

ningar har gjort det möjligt att mer systematiskt arbeta med

get till nya principer och kriterier (P&C) för FSC:s skogs-

uppföljning och med att kommunicera FSC:s innehåll och

brukscertifiering. Med utgångspunkt från synpunkterna

värden, både till medlemmar och gentemot omvärlden.

som framfördes under denna workshop kunde ett slutgiltigt

Resursförstärkningen har varit välbehövlig. Flera stora

utkast till nya P&C läggas fram för omröstning bland FSC:s

förändringsprocesser pågår i FSC-systemet. En bland flera

medlemmar strax före årsskiftet.

utmaningar är att anpassa FSC:s regelverk till EU:s nya tim-

Kansliet har lagt ner ett stort arbete på att kommunicera

merförordning som träder i kraft under 2013. Ett led i detta

denna och andra viktiga förslag till standardförändringar

är kraven på att genomföra nationella riskbedömningar för

som initierats eller genomförts under 2011.

Controlled Wood, ett arbete Svenska FSC började planera

Internationella FSC:s VD Andre de Freitas besökte Sverige

för under 2011.

i december. I samband med besöket arrangerade Svenska
FSC ett möte där medlemmarna hade möjlighet att ställa

Bättre samordning

frågor om aktuella processer i FSC-systemet.

I det pågående förändringsarbetet finns en tydlig ambition
att stärka samarbetet mellan nationell och internationell

Plan för standardrevisionen

nivå. Det är positivt men resurskrävande, eftersom nya

Svenska FSC:s årsstämma 2011 hanterade ett rekordstort

rutiner och en tydligare beskrivning av ansvarsfördelning

antal motioner. Många av motionerna innehöll förslag till

måste tas fram i samspel mellan nivåerna. En ny policy för

förändringar av den svenska skogsbruksstandarden. Stäm-

samarbetet mellan internationella FSC och de nationella

mans beslut blev i många fall att dessa förslag ska hanteras

kontoren har processats under året.

i samband med planerad standardrevision.

Likaså har en ny överenskommelse slutits mellan Svenska

På stämman godkändes ett förslag till plan och strategi för
revisionen, med uppdrag till styrelsen att ta fram ett formell

FSC och internationella FSC när det gäller medlemskap.

revisionsdokument. Detta har genomförts och en ansökan

Medlemmar i Svenska FSC kan genom överenskommel-

om att revidera den svenska skogsbruksstandarden skicka-

sen ansöka om medlemskap i Internationella FSC utan

des in till internationella FSC:s policy och standardenhet i

ytterligare avgifter. Administrationen av internationella
FSC-medlemmar med svensk hemvist har samtidigt förts

slutet av 2011.

över till Svenska FSC. Genom överenskommelsen erhåller

Fördjupad dialog

Svenska FSC 85 procent av dessa medlemmars avgifter.

Kansliet arbetade under 2010 med att analysera relatio-

Nyttoprojektet, det vill säga en utvärdering av FSC-sys-

nerna mellan resultaten från Skogsstyrelsens polytaxinven-

temets effekter i Sverige, drog igång under 2011, då en

tering och FSC:s svenska skogsbruksstandarden. Utifrån

projektledare anställdes. En särskild, kammarsammansatt

rapporten fattade styrelsen 2011 beslut om att fördjupa

referensgrupp har bistått projektledaren i planering och

dialogen med Skogsstyrelsen. Kansliet har under året

genomförande av projektet som kommer att slutföras 2012.

deltagit i Skogsstyrelsens dialogprojekt och bjöd under
hösten in Skogsstyrelsen och Svenska FSC medlemmar

General Assembly och P&C

till ett dialogmöte om miljöhänsyn i skogsbruket. Mötet har

General Assembly under 2011 gav möjlighet till personliga

dokumenteras i en särskild rapport.

möten och fördjupade diskussioner om FSC-systemets

På de följande sidorna redovisas verksamheten under

utveckling. Hela kansliet och representanter från flera

2011, med utgångspunkt från mål och prioriterade aktivi-

svenska medlemsorganisationer deltog. Kansliet tog tillfäl-

teter i Verksamhetsplanen för 2011. Verksamhetsplanen

let i akt att förankra arbetet med Nyttoprojektet och också

är gjord med utgångspunkt från Verksamhetsstrategin för

att sprida mer kunskap om svenskt FSC-skogsbruk bland

2009–2013.

internationella intressenter.
Årsredovisning 2011
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Prioriterade aktiviteter
Mål 1: Ökad omfattning av certifiering

Vägledning

Nyckeltal, utveckling 2010-2011

Standardkommittén har under året lagt ner ett stort arbete

Skogsbrukscertifikat
Areal (ha)

2011-12-31

10 297 724

11 487 992

-

-

21

23

234

244

Antal

på att besvara frågor om den nya skogsbruksstandarden.

Spårbarhetscertifikat

2010-12-31

2010-12-31

Drygt ett 50-tal frågor besvarades av kommittén under

2011-12-31

2011. Behandlade frågor och svar har löpande skickats ut
till certifieringsföretagen och publicerats på hemsidan.

Källa: Internationella FSC:s statistiksammanställning Global FSCCertificates Januari 2011 och December 2011
Anslutna markägare
med < 1 000 ha

2010

2011

uppg.saknas

18 275

Information
Det informationsmaterial riktat till mindre skogsägare som
togs fram under 2010, har på förfrågan distribuerats till
olika intressenter och också tillgängliggjorts i pdf-format på

Den FSC-certifierade arealen fortsätter att öka i Sverige.

hemsidan.

Ökningen sker huvudsakligen bland privata markägare, i

FSC-kansliet har även undervisat om den nya standarden,

gruppcertifikaten. Under 2011 tillkom två nya gruppcertifi-

på inbjudan från olika medlemsorganisationer.

kat och vid årets slut fanns totalt 14 gruppcertifikat och 9

Statistikinsamling

singelcertifikat. Svenska kyrkan påbörjade en omvandling

Arbetet med att samla in statistik om FSC-certifierad areal

av sitt gruppcertifikat till ett singelsertifikat.

i Sverige, med fördelning på kommun- och länsnivå, samt

Samtliga gruppcertifikat har ökat sin areal och antal

antal anslutna markägare i gruppcertifikaten påbörjades

deltagare under 2011. Flertalet (99 procent) av de markä-

i slutet av året och färdigställdes i början av 2012. Plane-

gare som är anslutna till gruppcertifikaten hör till kategorin

rad sammanställning av avverkade FSC-volymer har inte

SLIMF, det vill säga har mindre än 1 000 ha produktiv skog,

genomförts.

det visar en statistiksammanställning genomförd vid FSCkansliet vid årsskiftet 2011/2012. Som referens kan nämnas

Övrigt

ett skattat antal på cirka 10 000 SLIMF-deltagare vid års-

Svenska FSC:s deltagande på mässan Swedish Wood

skiftet 09/10.

Expo i Rättvik gav goda möjligheter att knyta nya kontakter

Även spårbarhetscertifikaten ökade under 2011, även om

med leverantörer i spårbarhetskedjan, och få ut information

ökningstakten planat ut något jämfört med året innan.

om de marknadsmöjligheter FSC erbjuder.

Störst ökning av spårbarhetscertifikat finns bland virkesle-

Planerna på att översätta spårbarhetsstandarden och stan-

verantörer, sågverk och tryckerier.

darden för Controlled Wood har inte verkställts. Spårbar-

Utbudet av FSC-certifierade produkter på den svenska

hetsstandarden kommer via certifieringsföretaget NEPCon

marknaden har ökat, framförallt när det gäller trycksaker,

att finnas tillgänglig på svenska från 2012. Standarden för

kontorsmaterial och förpackningar.

Controlled Wood kommer att omarbetas och en översättning göras när det har skett. Planerna på att lägga ut ett

genomförda aktiviteter

snabbtest för certifiering har skjutits fram till 2012 på grund

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

av tidsbrist.

Ökad omfattning av certifiering har genomförts:
•

Sammanställa vägledningsdokument för den nya
skogsbruksstandarden

•

Informera nyckelgrupper om SLIMF och den nya
skogsbruksstandarden

•

Sammanställa statistik över FSC-certifikat, mindre
markinnehav.

Årsredovisning 2011
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Mål 2: Stärkt trovärdighet

Certifierarrapporter, klagomål och certifierarforum

Nyckeltal utveckling 2010-2011

Kansliet har granskat de offentliga certifierarrapporterna för
2010

2011

Antal medlemmar - organisation

38

42

Antal medlemmar - enskilda

3

4

Tillgänglighet, certifieringsrapporter

-

86 %

Publicerade medlemsbrev

3

5

Besök hemsidans medlemsavdeln.

542

639

Deltagande i internationella möten

2

5

2010 års revisioner av svenska skogsbrukscertifikat. Årets
uppföljning visar att inrapporteringen till internationella
FSC:s databas har förbättrats. 18 av 21 revisionsrapporter
fanns tillgängliga i databasen inom utsatt tid. Syftet med
de publika rapporterna är att den som är intresserad ska
ha möjlighet att enkelt komma åt och granska utfallet av
revisionerna, vilket är av stor vikt för FSC:s trovärdighet.
Redovisade avvikelser (CAR:s) och vilka standarddelar de
berör har sammanställts i en rapport som redovisades vid

Fyra organisationer och en enskild person ansökte om

certifierarforumet 2011. Vissa problem när det gäller rap-

och beviljades medlemskap i Svenska FSC under 2011,

porternas utformning kvarstår. De internationella kraven för

samtliga med placering i ekonomisk kammare. Ökningen

rapporternas publicering, innehåll och disposition kommer

är mycket positiv. Ur trovärdighetssynpunkt är det önskvärt

att förtydligas framöver.

med ett ökat antal medlemmar också i social kammare och

På 2011 års certifierarforum presenterades även en sam-

miljökammare.

manställning över klagomål som kommit till kansliets kän-

Utöver två nätverksmöten har kanslipersonalen deltagit i

nedom via telefon, e-post och brev. Även i detta fall har en

ytterligare tre internationella möten. All kanslipersonal och

koppling gjorts till vilka standarddelar klagomålen berör.

många medlemmar deltog i General Assembly, FSC:s högsta beslutande instans som sammanträder vart tredje år.

2011 års certifierarforum samlade ett 20-tal deltagare och

genomförda aktiviteter

skogsbruksstandarden.

fokuserade huvudsakligen på innehåll och tillämpning av

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

Medlemsnytta

Stärkt trovärdighet har genomförts:
•

Ett tydligt medlemserbjudande har ställts samma under

Utvärdera och sammanställa innehållet i certifierarrap-

året, det har använts i kommunikationen med potentiella

porter
•

medlemmar och publicerats på hemsidan.

Systematisera uppföljning av inkomna/inlämnade

Kommunikationen med medlemarna har intensifierats, med

klagomål
•

fler medlemsbrev och tätare e-postkontakt med informa-

Förtydliga och kommunicera nyttan av medlemskap i

tion om aktualiteter. Kansliet har också haft ett aktivt,

Svenska FSC (aktiv medlemsvärvning)
•

uppsökande arbete med erbjudande om FSC-utbildning till

Intensifiera medlemskommunikationen

medlemmarna.

•

- fler medlemsbrev

Hemsidans medlemsavdelning har kompletterats med ett

•

- mer medlemsspecifik information på hemsida

dokumentarkiv där medlemmarna får tillgång till verksam-

•

Skapa dialog med FSC:s intressenter kring aktuella

hetsdokument, protokoll och rapporter från kommittéer och
arbetsgrupper. I samband med utbyggnaden av medlems-

problemområden (proaktiv debatthantering)
•

avdelningen ökade besöksfrekvensen, från i snitt 54 (2010)

Fortsatt utveckling av hemsidan, till exempel fråga-svar

till i genomsnitt 68 besök per månad.

avdelning för proaktiv debatthantering
•

Proaktiv debatthantering och dialog

Genomföra certifierarforum med tolkningskalibrering

Mycket arbetstid har under året ägnats åt dialoger med

och problemuppföljning
•

Starta projekt som utvärderar FSC-systemet i Sverige

•

Vidareutveckla och fördjupa projekt kring Skogsstyrel-

FSC:s intressenter kring aktuella problemområden. Ett
exempel är engagemanget i Skogsstyrelsens dialogprojekt. Kansliet har under 2011 representerat Svenska FSC i

sens polytaxinventering
•

dialogprojektets processgrupp. Vidare har kansliet arrang-

Besluta om och inleda ny revisionsprocess för skogs-

erat ett dialogmöte om miljöhänsyn med medlemmar och

bruksstandarden

Årsredovisning 2011
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Dialog om aktuella frågeställningar var också temat för

Kansliet har av resursskäl inte haft kapacitet att etablera ett

det möte som arrangerades med internationella FSC:s VD

diarisystem för hantering av inkomna ärenden. För att säkra

Andre de Freitas.

en tydlig ärendehantering har standardkommittén utvecklat

FSC-kansliet har bidragit med fakta och diskussionsun-

rutiner för innehållet i sina kallelser, protokoll och bilagor.
En mall har utvecklats för dokumentation av uppdrag, ar-

derlag i samband med flera mediekriser på internationell

bete och resultat i standardkommitténs arbetsgrupper.

nivå där svenskt FSC-skogsbruk varit i fokus. Kansliet har
strävat efter att tydliggöra innehållet i den svenska FSC-

Mål 3: Ökad KÄNNEDOM OM FSC:S VARUMÄRKE

standarden, och det faktum att den svenska standarden är

Nyckeltal utveckling 2010–2011

förankrad i FSC-systemets alla tre kammare.
Även svenska medier har under året innehållit en del ma-

2010

2011

23 676

24 131

Distribuerade broschyrer till skolor

0

2 473*

Prenumeranter, nyhetsbrev

96

106

Pressmeddelanden

8

2

strategier och fördelning av ansvar inom kansliet har etable-

Publicerade nyhetsnotiser

22

24

rats när det gäller mediekontakter.

FSC-kännedom konsument**

13

14

terial som kritiskt granskat FSC-systemet. Kommunikativt

Besök på hemsidan

har kansliet försökt hantera detta proaktivt och bland annat
inrättat en särskild fråga-svar avdelning på hemsidan. Ambitionen har varit att ha en hög medietillgänglighet. Tydliga

* Feb-dec 2011

Nyttoprojektet

Undersökning genomförd av Tetra Pak ** feb 2011 och ***feb 2012

Arbetet med att utvärdera FSC-systemets effekter i Sverige

Besöken på Svenska FSC:s hemsida har ökat under året,

påbörjades under året, under namnet Nyttoprojektet. En

framförallt från period april och framåt. Den genomsnittliga

arbetsplan upprättades, och med utgångspunkt från denna

besökstiden är 3 minuter, med i genomsnitt 3,3 sidvisningar

identifierade projektledaren tillsammans med en referens-

per besök. Mest lästa är sidorna med information om FSC,

grupp tre prioriterade delprojekt för djupare analys: miljö-

certifiering och standarder.

hänsyn (princip 6), urfolk (princip 3) samt klagomålsproces-

Prenumeranterna på Svenska FSC:s nyhetsbrev har ökat

sen.

marginellt, någon aktiv markandsföring av nyhetsbrevet har

Undersökningen av klagomålsprocessen resulterade i att

inte genomförts under året.

tre utvalada klagomål följdes upp. Alla inblandande aktörer

Färre pressmeddelande har distribuerats under 2011

intervjuades. Rapporten om klagomål, med arbetsnamnet

jämfört med 2010. De som distribuerats har däremot nått

”FSC:s klagomålsprocess – i praktiken” är klar. Manuset är

fler mottagare, genom det pressrum FSC etablerade hos

inskickat för översättning till engelska.

Mynewsdesk under hösten. Pressinformation har även för-

När det gäller miljöhänsyn har betydelsen av skillnaden

medlats genom publicering av FSC-nyheter i pressrummet

mellan skogsvårdslagens lagnivå och nivån enligt FSC-

på Mynewsdesk.

standarden analyserats. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport under 2012.

genomförda aktiviteter:

Frågeställningar som underlag för intervjuer med företrä-

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

dare från skogsbruk och rennäring har formulerats när det

Ökad marknadsigenkänning har genomförts:

gäller princip 3 och hänsyn till urfolk. Intervjuerna kommer
att genomföras under 2012 och sammanställas i en rapport.
Nyttoprojektets referensgrupp har under 2011 genomfört

Producera ”Träguide” för konsumenter

•

Utveckla och installera databas för produkt/leve
rantörssökning på Svenska FSC:s hemsida

åtta möten.
Övrigt
En plan för revision av den svenska skogsbruksstandarden

•

Anlita Ubudet för förmedling av broschyrer till skolor

•

Förtydliga ”mervärdena i FSC:s varumärke i förhållande till olika intressen

har antagits av styrelsen och skickats in till internationella

•

FSC för godkännande. Planen tydliggör bland annat hur

Genomföra kampanjer mot konsumenter kring träguiden och produktdatabasen

ansvaret ska fördelas i revisionsprocessen.

Årsredovisning 2011
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Träguide och sökmotor

Övriga aktiviteter

En enkel konsumentguide för köp av produkter med trä har

Pilotprojekt, voymkonton

färdigställts under året. Guiden är i fickformat och förklarar

Pilotprojektet för att belysa förutsättningarna för att hantera

vad FSC och andra märken garanterar vad gäller kraven på

virkesbyten mellan företag inom ramen för FSC:s spårbar-

produkternas innehåll av träfibrer.

hetsstandard avslutades under 2011. Resultatet blev att

Guiden länkar till Svenska FSC:s hemsida och en databas

Internationella FSC:s policy och standardenhet gjorde en

där det går att söka återförsäljare för FSC-märkta pro-

förtydligande tolkning av spårbarhetsstandarden. Denna

dukter. Databasen etablerades och lanserades i början av

tolkning gör det möjligt för svenska intressenter att etablera

sommaren och har successivt fyllts på med produkter och

ett system för volymkrediter för virke, vilket gör att bytt virke

leverantörer. Sidan för produktsök har sedan starten haft

kan bibehållas som certifierat.

cirka 3 000 besökare.

Pilotprojekt för entreprenörscertifiering

Tanken var att lansera konsumentguide och sökmotor i

Projektet återaktiverades strax före årsskifte, vilket fått till

samband med en större kampanj. Ett kampanjsamarbete

resultat att en svensk pilotstudie för entreprenörscertifiering

inleddes med Arla, ICA, Tetra Pak och WWF under 2011

kommer att kunna genomföras under första halvåret 2012.

och kommer att resultera i en större konsumentinriktad

Pilotprojekt FSC-Fairtrade

kampanj under 2012.

FSC och Fairtrade samverkar på internationell nivå i ett

Information till skolor

pilotprojekt som undersöker om dubbelmärkning av träpro-

Årets resursförstärkning har gjort det möjligt att återuppta

dukter från mindre producenter kan ge ett ökat marknads-

samarbetet med Utbudet, för distribution av en allmän infor-

tillträde.

mationsbroschyr om FSC till skolor. Utbudet exponerar och

Svenska FSC har bidragit till att sprida information om pro-

distribuerar broschyren gratis till skolorna. Svenska FSC

jektet, bland annat genom att delta i olika aktiviteter under

betalar tryckkostnader och Utbudets kostnader för distribu-

Almedalsveckan och genom att producera informations-

tion och administration. Februari till december distribuera-

material om ett delprojekt i Chile som involverar svenska

des närmare 2 500 broschyrer.

intressenter.

FSC:s mervärden

Värdegrundsdialog

Faktablad med relevant FSC-information riktad till olika

FSC-styrelsen genomförde under hösten en tvådagars

mottagare (konsument, tillverkare, upphandlare och byggfö-

workshop, med syfte att stärka förmågan att föra dialog och

retag) har tagits fram. Materialet distribuerades bland annat

lösa konflikter. Workshopen innehöll föredrag och grupp-

i samband med mässan Swedish Wood Expo i Rättvik.

diskussioner om värdegrund, spelregler och metoder för

FSC-kännedom

konflikthantetring. Dagarna resulterade i en överenskom-

Svenska FSC har tack vare Tetra Pak fått tillgång till siffror

melse om gemensamma spelregler för styrelsearbetet och

som speglar kännedomen om FSC bland svenska konsu-

identifierade, gemensamma värdeområden. Arbetet har

menter. Tetra Pak genomförde en större varumärkesun-

sammanfattats i en rapport.

dersökning i början av 2011 och 2012, bland drygt 1 000

Varumärkesfrågor

personer mellan 16-74 år. FSC-kännedomen i Danmark,

Svenska FSC:s kansli åtog sig under 2011 ett ökat ansvar

Finland och Norge mättes i samma undersökning.

för att övervaka användningen av FSC:s varumärke i Sve-

Resultaten visar att kännedomen om FSC i Sverige ökade

rige. I uppdraget ingår att etablera ett nytt system för logo-

med 1 procentenhet under 2011. Vidare att FSC-märket är

licenser, och att följa upp och kontrollera hur innehavare av

mer känt i Danmark (21 %) och mindre känt i Finland (11 %)

dessa använder märket i sin marknadsföring.

och Norge (4 %) än i Sverige. Siffrorna inom parentes avser

Internationella mål

2011 års undersökning.

Svenska FSC har sedan 2010 viss finansiering från Internationella FSC. 2011 kopplades bidragen till specifika mål och
aktiviteter. Utfallet har återrapporterats till Internationella
FSC.

Årsredovisning 2011
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Rapporter

Kommittéer och arbetsgrupper som
varit aktiva under 2011

Följande rapporter har sammanställts under året:
Klimat, energi och skogsförvaltning, rapport från work-

Marknadskommittén

shops under 2010, svenska och engelska.

Marknadskommittén ska värna och utveckla FSC på mark-

Final Report WTA, slutrapport från virkesbytarprojektet

naden. Kommittén genomförd fem protokollförda möten

Verksamhetsberättelse 2010, svenska och engelska

under 2011.

Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn vid

Representanter från FSC:s tre kammare har bjudits in att

föryngringsavverkning. Analys och diskussionsunderlag

delta i Marknadskommittén. Inga nomineringar kom in från

sammanställt av kansliet.

miljökammaren under 2011. Anders Dahlqvist, Sveaskog,

Utvärdering av offentliga FSC-certifierarrapporter 2010

har varit ordförande i Marknadskommittén under 2011 och

Delrapport kontinuitetsskogsbruk

Henrik Wahlgren, Kinnarps, har varit vice ordförande.

Rapport från dialogmöte om miljöhänsyn

Standardkommittén

Sammanfattning, styrelsens workshop 4-5 okt 2011

Standardkommittén är den operativa standardförvaltande

FSC:s klagomålsprocess i praktiken (publiceras 2012)

enheten inom Svenska FSC, med uppgift att utifrån tillgäng-

Kommunikationsplan för Svenska FSC 2012

lig information (synpunkter, klagomål, internationella riktlinjer, forskning mm) bedöma om det finns behov att förtydliga

Personal

eller revidera den svenska skogsbruksstandarden och dess

Ordinarie personalstyrkan har under 2011 bestått av Lina

tillämpning. Standardkommittén genomförde åtta protokoll-

Bergström, verksamhetschef (100 %) och Håkan Berglund,

förda möten under 2011, med Ronny Jonsson, Svenska kyr-

skogs- och standardansvarig (100 %).

kans FSC-förening som ordförande och Kjell Eklund, SOF

Henrik von Stedingk har haft en projektanställnings som

som vice ordförande. Därutöver har Jan-Olof Larsson, GS,

projektledare för Nyttoprojektet, på halvtid från 2011-02-19

ingått i Standardkommitténs presidium.

och på heltid från 2011-05-19.

Ett stort antal arbetsgrupper inom standardkommittén har

My Laurell har haft en projektanställning som kommunika-

varit aktiva under 2011. Arbetsområden och arbetsgruppernas sammansättning redovisas löpande på hemsidans

tionsansvarig från 2011-04-01, på 90 % fram oktober och
100 % därefter

medlemsavdelning,

Sammanträden och möten

Representation i styrelse, kommittéer
och arbetsgrupper 2011

Årsstämma: 1
Styrelsen: 8 möten (varav 2 per telefon)

NYTTOPROJEKTETS REFERENSGRUPP

Marknadskommittén: 5 möten
Standardkommittén: 8 möten (varav 4 per telefon)

Social kammare

Europeiska nationella initiativ: 2 möten

Ragnhild Svonni, SSR

General Assembly: 1 möte

Stig Hansson, Hela Sverige ska leva

Referensgruppen för Nyttoprojektet: 8 möten

Ekonomisk kammare

Styrelsearbete

Karin Fällman, Sveaskog

Svenska FSC:s styrelse genomförde åtta protokollförda

Hans Djurberg, SCA

styrelsemöten under 2011. Samtliga styrelseprotokoll är

Miljökammare

tillgängliga på Svenska FSC:s hemsida.

Stefan Adolfsson/Jarmo Kukka, SOF

Tomas Ekström, Kinnarps, har varit ordförande i styrelsen

Kjell Eklund, SOF

under 2011 och Per Larsson, WWF, har varit vice ordförande. De har tillsammans med verksamhetschef Lina
Bergström utgjort styrelsens arbetsutskott

Årsredovisning 2011
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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

Inez Abrahamsson, Hela Sverige ska leva

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Tomas Ekström, Kinnarps

Alex Odelius, Odelius New Media

Uno Brinnen, Korsnäs	Hans Djurberg, SCA
Klara Helstad, Södra

Erik Ling, Sv. kyrkans FSC-förening

Miljökammare

Miljökammare

Carl-Gustaf Lundgren

Peter Lohmander, JV2

Åke Persson, SOF

Eva Mattsson, SOF

Per Larsson, WWF

Linda Berglund, WWF

1

* GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
1. Carl-Gustaf Lundren ersatte Klas Ancker som ordinarie ledamot för JV från 2012-12-08. 2, Peter Lohmander ersatte Carl-Gustaf Lundgren som suppleant för JV från 2012-12-08

Standardkommittén
ordinarie

suppleant

Sociala kammare

Sociala kammare

Jenny Wik-Karlsson, SSR

Ragnhild Svonni, SSR

Jan-Olof Larsson, GS

Håkan Engberg, GS

Sture Persson, GS

Lena Rosén, GS

Harald Holmberg

Inez Abrahamsson

Hela Sverige ska leva	Hela Sverige ska leva
Miljökammare

Miljökammare

Per Larsson, WWF

Peter Roberntz, WWF

Kjell Eklund, SOF

Jan Linder, SOF

Nils Fagerberg, JV

Otto Pile, JV

Stefan Adolfsson, SOF

Jarmo Kukka, SOF1

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Ronny Jonsson, Sv. kyrkans FSC-förening

Staffan Mattsson, Skogssällskapet

Karin Fällman, Sveaskog

Per Linder, SFV2

Klara Helstad, Södra

Johan Bjernulf, Stora Enso

Sofia Eriksson, Bergvik Skog AB

Per Simonsson, SCA Skog AB3

1. Jarmo Kukka, SOF, började som suppleant fr o m mötet 2011-11-22. 2. Jan Naumburg, SFV, var ordinarie ledamot fram t o m mötet
2011-02-02. 3. Daniel Forsberg, Stora Enso Skog, var ordinarie ledamot fram t o m mötet 2011-06-09

MARKNADSKOMMITTÉ
ordinarie

suppleant

Social kammare

Social kammare

Magnus Drougge, GS

Mattias Petersson, GS

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Anders Dahlqvist, Sveaskog

Martin Lindgren, Sveaskog

Henrik Wahlgren, Kinnarps

vakant

Eva Thuresson, Södra 	Henning Ellström, Södra

Årsredovisning 2011
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organisationsMedlemmar i föreningen 2011-12-31
Bergvik Skog AB

Ekonomisk

Brinks Träindustri AB

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 (JV)

Miljö

Kinnarps AB

Ekonomisk

Korsnäs AB, Skog

Ekonomisk

LRF konsult AB

Ekonomisk

Materia AB

Ekonomiska

NEPCon/Smartwood

Ekonomisk

Odelius New Media AB

Ekonomisk

ProForestry AB

Ekonomisk

SCA Skog AB

Ekonomisk

SGS Sweden

Ekonomisk

Skånsk Landsbygdsvård

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

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

Örebro Kommun

Ekonomisk

enskilda Medlemmar i föreningen 2011-12-31
Göran Allard

Ekonomisk

Erland Forsström

Ekonomisk

Henrik Lindespång

Ekonomisk

Erik Temnerud

Ekonomisk

Årsredovisning 2011
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Finansiell redovisning
EKONOMISK ANALYS

Flerårsjämförelse
2011

2010

2009

Medlemsavgifter

1 084 163

1 075 933

1 014 249

Nettoomsättning

3 709 0344

2 435 833

1 441 170

- 26 717

386 521

  263 697  

2 657 224

964 045  

485 849

Resultat
Balansomslutning

Svenska FSC fick under 2011 en kraftfull förstärkning av

Genom en överenskommelse mellan Svenska och interna-

resurserna, tack vare särskilda bidrag från Svenska FSC:s

tionella FSC under 2011 åter sig Svenska FSC att admi-

medlemsorganisationer. Resursförstärkningen avser två

nistrera medlemskapet även för de svenska organisationer

heltidstjänster med vissa kringkostnader: en projektledar-

som enbart har ett internationellt medlemskap.

tjänst (100 %) för Nyttoprojektet och en kommunikations-

Överenskommelsen innebär att 85 procent av dessa

tjänst (100 %).

organisationers medlemsavgifter kommer att betalas till

Trots resursförstärkningen redovisas ett mindre underskott

Svenska FSC. För 2011 motsvarar det ett belopp på cirka

för 2011. Det beror på att aktiviteter som var finansierade

270 000 kronor. Detta belopp kommer att föras över från

under 2010 har slutförts och kostnadsförts under 2011. I

internationella FSC till Svenska FSC under 2012.

bokslutet för 2010 redovisas ett plusresultat på 386 521 kro-

Överenskommelsen innebär också att medlemmarna i

nor, varav 260 000 kronor var kopplade till åtaganden som
slutförts och betalats under 2011. Det gäller dels projektet
Skog och klimat och arbetet med att ta fram en konsumentguide och en sökfunktion för konsumentprodukter till
Svenska FSC:s hemsida.
Medlemsintäkterna ökade marginellt under 2011 och är fortsatt för låga för att täcka kansliets kostnader med den ambitionsnivå som årsstämma och styrelse ställt sig bakom. Det
långsiktiga målet är att skapa en medlemsfinansiering som
ger utrymme för tre ordinarie kanslitjänster (100 %).

Årsredovisning 2011

Svenska FSC erbjuds internationellt medlemskap utan ytterligare kostnad.
Ett nytt system för debitering av medlemsavgifter gäller från
och med 2012, efter beslut av Svenska FSC:s årsstämma
2011. Förhoppningen är att det nya avgiftssystemet ska
göra ett medlemskap i Svenska FSC mer attraktivt, vilket
är den valda vägen för att öka medlemsfinansieringen. Det
nya avgiftssystemet kommer inte nämnvärt förändra summan av intäkter från befintliga medlemmar. Däremot finns
fler avgiftskategorier och ett tydligare medlemserbjudande.
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RESULTATRÄKNINGAR
Not

2011-01-01

2010-01-01		

2011-12-31

2010-12-31

1

1 130 983

1 075 933

Bidrag		

2 578 051

1 359 900

		

3 709 034

2 435 833

Handelsvaror		

-950

-18 996

Övriga externa kostnader		

-1 387 489

-978 985

Personalkostnader		

-2 332 293

-1 049 073

Av/nedskrivningar av materiella o immateriella anl. tillg		

-16 252

-

Övriga rörelsekostnader		

1 141

-4 054

Rörelseresultat		

- 26 809

384 755

Ränteintäkter och liknande resultatposter		

152

1 939

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-60

-173

Resultat efter finansiella poster

-26 717

386 521

Resultat före skatt		

-26 717

386 521

		

Rörelsens intäkter
Intäkter

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster

Årets resultat		
-26 717

Årsredovisning 2011
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BALANSRÄKNINGAR
Not

2011-12-31

2010-12-31

2

32 998

-

Summa anläggningsstillgångar		

32 998

-

Kundfordringar		

1 425 541

66 546

Skattefordringar		

699

673

Övriga fordringar		

578

100

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

5 800

-

		

1 432 618

67 319

Kassa och bank		

1 191 608

896 726

Summa omsättningstillgångar		

2 624 226

964 045

SUMMA TILLGÅNGAR		
2 657 224

964 045

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

BALANSRÄKNINGAR
Not

2011-12-31

2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

3

Eget kapital vid årets början			

826 185

439 664

Årets resultat			

-26 717

386 521

Summa eget kapital		

799 468

826 185

Leverantörsskulder			

40 834

86 772

Skatteskulder			

31 708

-

Övriga skulder			

113 563

51 088

4

1 671 652

-

			

1 857 756

137 860

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 657 224

964 045

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Årsredovisning 2011
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Intäkternas fördelning
2011-01-01-

2010-01-01-

2011-12-31

2010-12-31

38 820

-

8 000

-

Medlemsavgifter.

1 084 163

1 075 932

Summa

1 130 983

1 075 932

2011-12-31

2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

49 250

-

- Nyanskaffningar

49 250

-

- 16 252

-

- 16 252

-

32 998

-

Intäkter per väsentligt intäktsslag
Utbildning/konsultationer
Logolicenser

Not 2 Inventarier

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Årets avskrivningar enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

Not 3

Eget kapital

		2011-12-31
Eget kapital vid årets ingång		

439 664

Omf föregående års resultat		

386 521

Årets resultat		

-26 717

Eget kapital vid årets utgång		

799 468

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2011-12-31

2010-12-31

13 625

-

1 287 108

-

Projekt 9, följer med in i 2012

167 800

-

Projekt 12, följer med in i 2012

81 000

-

1 549 533

-

KPMG
Förutbetalda bidrag 2012
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