Forest Stewardship Council®
FSC® Sverige

Medlemsansökan för organisation/juridisk person
Vi bekräftar att vi har kunskap om reglerna för medlemskapet i FSC Sverige (båda rutorna måste kryssas i för att ansökan ska kunna behandlas):
☐

Vi stödjer FSC och dess målsättning, liksom FSC:s arbete för en oberoende, internationellt trovärdig certifiering av skogsbruk inom ramen för FSC:s tio Principer och
Kriterier.

☐

Vi känner till och följer FSC:s policy för associerade organisationer (Policy for the
Association of Organizations with FSC)

Vi avser att (kryssa i relevant ruta/relevanta rutor):
☐

Verka för certifiering av vårt skogsbruk i enlighet med FSC:s standard för skogsbruk i Sverige (medlemmar som bedriver skogsbruk).

☐

Verka för val av råvara certifierad i enlighet med FSC:s regelverk vid upphandling och/eller
aktivt marknadsföra produkter baserade på sådan råvara (övriga ekonomiska medlemmar).

☐

Stödja användandet av råvaror och produkter certifierade i enlighet med FSC:s regelverk i
vårt opinionsbildande arbete (ideella organisationer).

☐

Verka för, och vara beredda att delta i, en konsultativ dialog mellan medlemmar i FSC Sverige (alla medlemmar).

Företag/organisation:
Postadress:
Faktureringsadress:
Kontaktperson*:
Telefonnummer:
E-postadress:
Omsättning förra året:
Önskad kammartillhörighet:

☐ Ekonomisk

☐ Miljö

☐ Social

Ort och datum:
Namnteckning firmatecknare:
Namnförtydligande:
* Kontaktpersonen ansvarar för att sprida information från FSC Sverige vidare inom sin organisation, och för att på begäran från kansliet skicka in uppgifter om omsättning så att korrekt
medlemsavgift kan faktureras.
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Om FSC Sverige ideell förening
Föreningens syfte är att bistå och stödja arbetet med att sprida kunskap om FSC på den
svenska marknaden, och att i enlighet med FSC:s riktlinjer utveckla standarden för skogsbruk i Sverige. Fysiska och juridiska personer (organisationer/företag) kan bli medlemmar i
föreningen. Medlemmarna tillhör någon av FSC:s tre kammare: ekonomisk kammare, miljökammare eller social kammare.
Föreningsstämman är högsta beslutande instans. Medlemmar som är juridiska personer har
en röst på stämman. Fysiska personer som är medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt
vid stämman, men ingen rösträtt.
FSC Sveriges styrelse tillsätts av föreningsstämman. De tre kamrarna har jämbördig representation i styrelsen.
Ledamöter i FSC Sveriges styrelse, arbetsgrupper och kommittéer förväntas arbeta effektivt
och resultatinriktat i en positiv anda av ömsesidig respekt, med målet att uppnå konsensus i
beslutsfattandet.
Föreningens medlemmar får fortlöpande information från FSC Sveriges kansli, och deltar i
det gemensamma arbetet med att öka certifieringen av skog och att öka handeln med FSC
certifierade produkter.
Medlemsavgiften betalas per år och är baserad på ett differentierat avgiftssystem som beslutas av FSC Sveriges årsstämma. FSC Sveriges styrelse tar ställning till ansökningar om
medlemskap.
Ni ansöker om medlemskap genom att fylla i denna medlemsansökan och skicka den
till: kontakt@se.fsc.org eller FSC Sverige, S:t Olofsgatan 18, 753 11 Uppsala.
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