
Föreningen Skogen i Centrum 

FSC® Sverige 
 
 
 

1 of 9 

FSC Sverige (Föreningen Skogen i Centrum) | FSC Sweden • www.se.fsc.org  

S:t Olofsgatan 18, 753 11 Uppsala 

Tel 018-14 15 26 

E-post: info@fsc-sverige.org 

 

Protokoll från Föreningen Skogen i Centrums (FSC Sveriges) föreningsstämma  

Datum: Den 5:e maj 2021, kl. 10.00-12.00 

Plats:  Microsoft Teams via länk eller telefon 

Bilaga 1: Närvarande samt röstlängd 

Bilaga 2: Motion från BirdLife Sverige till FSC Sverige 

 

Pkt Ärende Beslut 

1. Föreningsstämman startar FSC Sveriges styrelseordförande Dennis Kraft öpp-
nade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Upprop och fastställande av röst-
längd 

FSC Sverige hade vid föreningsstämmans genomfö-
rande 42 röstberättigade medlemmar. Röstlängden 
fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och 
redovisning av fullmakter.  

På föreningsstämman var totalt 28 röstberättigade 
medlemmar representerade. I ekonomisk kammare var 
22 av 34 röstberättigade representerade, i miljökam-
maren 2 av 2, samt i sociala kammaren 5 av 6. Stäm-
man var därmed beslutsmässig. Närvarande var också 
två individuella medlemmar med yttranderätt och för-
slagsrätt vid stämman, men ej rösträtt, samt ett antal 
icke röstbärande medlemsrepresentanter.  

Bilaga 1. 

3. Val av ordförande och sekreterare för 
stämman 

Beslut: Föreningsstämman utsåg Per Larsson till mö-
tesordförande och Henrik von Stedingk till sekreterare.  

4. Val av två justeringspersoner Beslut: Fföreningsstämman utsåg Isak Lodin och 
Irene Sivertsson till justeringspersoner. Eva Mattsson 
utsågs till rösträknare för stämman. 

5. Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes. 

6. Prövning om stämman är stadgeen-
ligt utlyst 

Verksamhetschef Lena Dahl bekräftade att kallelsen till 
föreningsstämman och tillhörande handlingar skicka-
des ut 14 april (minst 3 veckor innan mötet). 

Beslut: Föreningsstämman fastställde att utlysning 
skett i enlighet med stadgarna. 
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7. Verksamhetsberättelse 2020 Några viktiga händelser för FSC Sverige under 2020 
presenterades:  

Nya regler för det FSC certifierade skogsbruket:  
• FSC standarden för skogsbruk i Sverige började 

gälla 1 oktober 2020.  
• Material för att underlätta standardens införande 

har publicerats på FSC Sveriges hemsida.  

Effekter av pandemin:  
• Digitala möten har ersatt fysiska möten 
• Processer som kräver fysiska möten har försenats 
• Neddragning av 25 % av ersättningen från FSC in-

ternational (utbetalas 2021 då nedgången uteblev)  

Certifiering av ekosystemtjänster  
• Nytt område för FSC Sverige 
• Fem ekosystemtjänster kan certifieras: biologisk 

mångfald, jordmån, vattenkvalitet, rekreation och 
friluftsliv samt kolbindning och lagring 

Tillsättande av marknadsansvarig 
• Jan Ihre anställdes i november 2020 
• I arbetsområdet ingår allt med koppling till spårbar-

hetsstandarden samt att starta upp och leda mark-
nadskommittén 

Ökat intresse för FSC på marknadssidan 
• Generellt ökat intresse globalt 
• Kraftig ökning med 16 procent av varumärkeslicen-

ser i Sverige 

FSC:s globala strategi  
• Sätter en riktning för FSC:s arbete från 2021-2026  
• Publicerades i december 2020 
• Finns översatt på svenska 

8. Föreningens årsredovisning och den 
auktoriserade revisorers berättelser 

Styrelseordförande Dennis Kraft presenterade årsredo-
visningen och Jesper Thornélius presenterade den 
auktoriserade revisorns berättelse.  

Revisorn anmärkte på att skatter och avgifter vid flera 
tillfällen inte betalats i rätt tid under första halvåret 
2020, men att problemet verkar löst i och med bytet av 
ekonomibyrå.  

Revisorn rekommenderade att styrelsen ges ansvars-
frihet för 2020.   

9. Medlemsrevisorernas berättelse Jenny Byström, , presenterade medlemsrevisorernas 
rapport.  
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 Några positiva punkter var att den ekonomiska rappor-
teringen på styreselmötena blivit tydligare och samt att 
byte av ekonomibyrå gjort den ekonomiska redovis-
ningen enklare att förstå. Bra att styrande dokument 
uppdaterats samt att arbetet med verksamhetsplanen 
blivit tydligare.  

Några punkter som kan förbättras är styrelsens in-
struktion till verksamhetschefen, tydligheten i protokol-
len om hur den ekonomiska uppföljningen i styrelsen 
sker samt att arbetsmiljörisker på kansliet dokumente-
ras.    

Medlemsrevisorerna rekommenderade att styrelsen 
ges ansvarsfrihet för 2020. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning under 2020 

Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 

11. Beslut om verksamhetsinriktning för 
2022 

 

Styrelseordförande Dennis Kraft presenterade försla-
get på verksamhetsinriktning för 2022. 

Beslut: Föreningsstämman godkände verksamhetsin-
riktningen för 2022.  

12. Beslut om medlemsavgift för 2022 Verksamhetschef Lena Dahl presenterade förslaget på 
medlemsavgifter för 2022, som är oförändrade från 
2021. 

Beslut: Föreningsstämman godkände förslaget på 
medlemsavgifter för 2022. 

13. Val inom respektive kammare av le-
damöter och suppleanter till styrelsen 

 

Valberedningens ordförande Tony Axelsson presente-
rade valberedningens arbete och förslag vad gäller sty-
relseledamöter: 

Ekonomisk kammare 

Ordinarie ledamöter: 
Håkan Larsson, Södra, vald till 2022  
Johan Lindman, Stora Enso, omval till 2022 
Tina Westlund, Stiftens Egendomsförvaltningars före-
ning, vald till 2022 

Suppleanter: 
Per Funkquist, BillerudKorsnäs, vald till 2022 
Sofia Krigsman, Essity, omval till 2023 

Social kammare 

Ordinarie ledamöter: 
Madelene Engman, GS-facket, vald till 2022 

DocuSign Envelope ID: AD1F9E23-DAD3-4DFC-B2D8-21AEC5B1C885



 Forest Stewardship Council® 

FSC® Sverige 
 
 

 

 
 

4 av 9 

 

Stig Hansson, Hela Sv. Ska Leva, omval till 2023 
Jenny Wik Karlsson, SSR, omval till 2023 

Suppleanter: 
Magnus Strömberg, Hela Sv. Ska Leva, omval till 2023 
Tony Berggren, GS-facket, vald till 2022 

Miljökammare 

Ordinarie ledamöter: 
Åke Persson, BirdLife Sverige, vald till 2022 
Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF, omval till 
2023 
Dennis Kraft, BirdLife Sverige, vald till 2022 

Suppleanter: 
Stefan Adolfsson, BirdLife Sverige, vald till 2022 
Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF, vald till 2022 

Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt valbered-
ningens förslag enligt ovan. 

14. Val av styrelsens ordförande 

 

Valberedningens ordförande Tony Axelsson presente-
rade valberedningens förslag vad gäller styrelseordfö-
rande: 

Styrelseordförande: 
Dennis Kraft, BirdLife Sverige 

Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt valbered-
ningens förslag och valde Dennis Kraft till styrelseord-
förande.  

15. Val av auktoriserad revisor och med-
lemsrevisor samt suppleanter  

 

Valberedningens ordförande Tony Axelsson presente-
rade valberedningens förslag vad gäller auktoriserad 
revisor och medlemsrevisor samt suppleanter. 

Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt valbered-
ningens förslag, och utsåg Jesper Thomélius, REDO, 
till ordinarie auktoriserad revisor och Sara Rickards-
son, REDO, till auktoriserad revisorssuppleant samt 
Sofia Bäcklund, Stiftens Egendomsförvaltnings Före-
ning, till ordinarie medlemsrevisor och Jennie Byström, 
Världsnaturfonden WWF, till medlemsrevisorssupple-
ant. 

16. Val inom respektive kammare av le-
damöter och suppleanter till valbered-
ning 

Beslut: Föreningsstämman utsåg följande ledamöter 
till valberedningen för 2021: 

Ekonomisk kammare: Tony Axelsson, PanCert (ordina-
rie och sammankallande) och Karin Fällman Lillqvist, 
Skogssällskapet (suppleant). 
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Miljökammare: Christer Johansson BirdLife Sverige 
(ordinarie) och Madeleine van der Veer, Världsnatur-
fonden WWF (suppleant). 

Social kammare: Åse Classon, Hela Sverige Ska Leva 
(ordinarie) och Magnus Lindberg, GS-facket (supple-
ant). 

17.  Godkännande av uppdaterade stad-
gar (beslut 1 av 2) 

Verksamhetschef Lena Dahl beskrev att förslaget till 
uppdatering stadgarna består av språkliga ändringar 
samt anpassning av föreningens namn.  

För ändring av stadgarna krävs beslut av två före-
ningsstämmor. Förslag till ändring av stadgarna med-
delas senast 2 månader före stämman. 

Stämman konstaterade att ändringsförslaget inte skick-
ats ut i tid men beviljade ändå att stämman kunde gå 
till beslut om förslaget till uppdaterade stadgar. 

Beslut: Stämman godkände förslaget till uppdaterade 
stadgar i beslut ett av två. För fastställande behöver 
förslaget godkännas av ytterligare en förenings-
stämma.  

18. Av styrelsen eller medlem väckta frå-
gor och förslag 

Medlemsrepresentant Dennis Kraft presenterade 
BirdLife Sveriges motion ”Motion från BirdLife Sverige 
till FSC Sverige”). Motionen lades ursprungligen på för-
eningsstämman 2020 men bordlades. Därefter har 
motionen omarbetats inför årets stämma. 

Bilaga 2  

Presentationen följdes av en diskussion. Varefter be-
slut togs för varje punkt för sig, enligt önskemål från 
BirdLife Sverige: 

a) FSC Sverige undersöker möjligheterna att skapa ett 
system där oberoende aktörer bedömer och registrerar 
nyckelbiotoper och andra områden med höga bevaran-
devärden inom FSC-systemet, både för stora och 
mindre skogsägare. 

Beslut: Föreningsstämman avslog motionen efter 
kammarvis omröstning då bifall till motionen saknades 
i ekonomisk och social kammare.    

b) FSC Sverige undersöker möjligheten att ha ett eget 
system för registrering av NB och frivilliga avsättningar 
som gör dessa tillgängliga för alla intressenter.  
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Beslut: Föreningsstämman avslog motionen efter 
kammarvis omröstning då bifall till motionen saknades 
i ekonomisk och social kammare.    

c) FSC Sverige utnyttjar möjligheten att avge re-
missvar över Skogsutredningen när det kan ske. Ett re-
missvar som tar upp den svenska certifieringens tro-
värdighet på den internationella marknaden 

Denna punkt drogs tillbaka av BirdLife Sverige. 

d) FSC Sverige försöker utreda hur 55 000 ha nyckel-
biotoper kan ha avverkats sedan år 2000. 

Beslut: Föreningsstämman avslog motionen efter 
kammarvis omröstning då bifall till motionen saknades 
i ekonomisk kammare.    

e) FSC Sverige etablerar rutiner för avregistreringar av 
nyckelbiotoper (inom FSC-systemet), så att dessa fort-
sättningsvis sker på ett kontrollerat och transparent 
sätt. Det sker förslagsvis genom att en oberoende 
nyckelbiotopsinventerare anlitas (exempelvis från 
Skogsstyrelsen). Om denne bedömer att det är en 
nyckelbiotop får den inte avregistreras. Blir utfallet att 
det inte är en nyckelbiotop får den avregistreras. Even-
tuella omklassningar ska dokumenteras, motiveras och 
redovisas öppet. 

Beslut: Föreningsstämman avslog motionen efter 
kammarvis omröstning då bifall till motionen saknades 
i ekonomisk och social kammare.    

f) FSC Sverige inom internationella FSC driver frågan 
om utveckling av kontroll- och sanktionssystemet för 
FSC-certifierade skogar. Kontroller och sanktioner 
måste vara så omfattande att de uppmuntrar certifikat-
sinnehavare att vara noggranna så att regelverket följs. 
I ett välfungerande system ska eventuella regelbrott 
upptäckas på ett tidigt stadium. 

Beslut: Föreningsstämman avslog motionen efter 
kammarvis omröstning då bifall till motionen saknades 
i ekonomisk kammare.    

---------------------------------------------------------------------- 

Då motionen avslagits i sin helhet togs ett nytt förslag 
till beslut upp om hur motionen skulle hanteras vidare. 

Beslut: Föreningsstämman beslutar att motionens in-
tentioner beaktas i styrelsens fortsatta arbete kring 
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nyckelbiotoper och att avrapportering av resultatet från 
det arbetet sker vid nästa stämma, inklusive hur intent-
ionerna enligt ovan beaktats 

18 Årsmötet avslutas 

 

Verksamhetschef Lena Dahl påminde om eftermid-
dagsseminarierna om projektcertifiering samt om den 
globala strategin.  

Styrelseordförande Dennis Kraft tackade Per Larsson 
för ordförandeskapet för stämman. 

Per Larson avslutade stämman. 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

Isak Lodin Irene Sivertsson  Per Larsson 

Justeringsperson Justeringsperson  Ordförande 
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Bilaga 1: 

Röstlängd för föreningsstämma i FSC Sverige 2021  
 

Ekonomisk kammare 

Medlemsorganisation Kontaktperson Fullmakt 
Ahlstrom Munksjö AB Heli Nykänen Magnus Norrby 
Alcea AB Kjell-Owe Ahlskog  
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB Per Funkquist  
Essity AB Sofia Krigsman  
Grönt Paraply/Ludvig & Co Martin Persson  
Holmen Skog AB Sara Rindeskog  
Kinnarps AB Johanna Ljunggren Jan Jismyr 
Materia Group AB Jan Jismyr  
PanCert AB Tony Axelsson  
SCA Skog AB Ola Kårén Hans Djurberg 
Seose i Sverige AB Elisabet Bröms Sterner Emilia Bröms Axelsson 
Skogscertifiering Prosilva AB Magnus Norrby  
Skogssällskapets Förvaltning AB Staffan Mattsson  
Statens Fastighetsverk Irene Sivertsson  
Stiftens Egendomsförvaltningars Före-
ning 

Sofia Bäcklund Ronny Jonsson 

Stockholm Exergi AB Nadja Paz  
Stora Enso Skog AB Johan Bjernulf  
Sveaskog Olof Johansson  
Sydved AB Niklas Fogdestam  
Södra Skogsägarna Ekonomisk Före-
ning 

Tomas Rahm  

Vida Skog AB Pelle Ström  
Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB Sofia Öberg  

Miljökammare   

Medlemsorganisation Kontaktperson  

BirdLife Sverige Dennis Kraft  
Världsnaturfonden, WWF Linda Berglund  
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Social kammare   

Medlemsorganisation Kontaktperson  

GS – Facket för skogs- trä- och grafisk 
bransch 

Madelene Engman  

Hela Sverige ska leva Stig Hansson  
Stiftelsen Protect Sapmi Anders Blom  
Svenska Samernas Riksförbund, SSR Jenny Wik Karlsson  
Svenskt Friluftsliv Eje Andersson  

Enskilda medlemmar (ej röstberättigade) 
Leif Johansson   
Roland Offrell   
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Motion från BirdLife Sverige till FSC Sverige 
 

Det finns i nuläget mycket osäkerhet omkring hantering av skogar med höga naturvärden i 
Sverige. Några exempel på detta som BirdLife Sverige har identifierat: 

• Skogsstyrelsen bedömer att omkring 55 000 ha nyckelbiotoper har avverkats i 
nordvästra Sverige mellan år 2000 och 2018. 

• Skogsstyrelsens beslut att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med 
avverkningsanmälningar medför ökade problem för små och medelstora skogsägare 
att bedöma vilka marker som ska nyckelbiotopklassas. Det finns också förslag att 
Skogsstyrelsen helt ska avveckla sitt register över nyckelbiotoper. 

• De skogsaktörer som själva registrerar sina nyckelbiotoper kan också själva 
avregistrera dem. Dessa om- eller avregistreringar är svåra att följa, och är därmed 
även svåra att förstå och utvärdera av oberoende instanser. Att det har avregistrerats 
en mängd nyckelbiotoper där det för en utomstående ofta har varit helt omöjligt att 
avgöra om det varit en nyckelbiotop eller inte, har lett till misstanke om att det i flera 
fall rört sig om nyckelbiotoper som avregistrerats och därefter avverkats. Ur ett 
trovärdighetsperspektiv är detta förödande – en tydlig och transparent rutin behövs 
för att öka trovärdigheten hos allmänhet och marknad. 

Vi är väl medvetna om att diskussionerna om hanteringen av nyckelbiotoper absolut inte 
bara rör FSC Sverige, utan även Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, skogs- och skogsförädlande 
företag, intressegrupper och politiker. Vi vet också att ett aktivt arbete med 
nyckelbiotopsfrågorna pågår inom FSC Sverige. Det gläder oss att FSC i arbetet med den nya 
standarden varit tydliga med att det är de gamla kriterierna för nyckelbiotopsklassning som 
även fortsatt ska användas för FSC-certifierade skogar, inte de nya som Skogsstyrelsen tagit 
fram för nordvästra Sverige. Då nyckelbiotopsbegreppet ändå är så centralt i FSC:s standard 
anser BirdLife Sverige det vara viktigt att FSC gör så mycket som möjligt för att reda ut de 
kvarvarande oklarheterna. Utifrån detta yrkar vi på att: 

a) FSC Sverige undersöker möjligheterna att skapa ett system där oberoende aktörer 
bedömer och registrerar nyckelbiotoper och andra områden med höga bevarandevärden 
inom FSC-systemet, både för stora och mindre skogsägare. 

Bilaga 2:
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b) FSC Sverige undersöker möjligheten att ha ett eget system för registrering av NB och 
frivilliga avsättningar som gör dessa tillgängliga för alla intressenter. 

c) FSC Sverige utnyttjar möjligheten att avge remissvar över Skogsutredningen när det kan 
ske. Ett remissvar som tar upp den svenska certifieringens trovärdighet på den 
internationella marknaden 

d) FSC Sverige försöker utreda hur 55 000 ha nyckelbiotoper kan ha avverkats sedan år 2000. 

e)  FSC Sverige etablerar rutiner för avregistreringar av nyckelbiotoper (inom FSC-systemet), 
så att dessa fortsättningsvis sker på ett kontrollerat och transparent sätt. Det sker 
förslagsvis genom att en oberoende nyckelbiotopsinventerare anlitas (exempelvis från 
Skogsstyrelsen). Om denne bedömer att det är en nyckelbiotop får den inte avregistreras. 
Blir utfallet att det inte är en nyckelbiotop får den avregistreras. Eventuella omklassningar 
ska dokumenteras, motiveras och redovisas öppet. 

f) FSC Sverige inom internationella FSC driver frågan om utveckling av kontroll- och 
sanktionssystemet för FSC-certifierade skogar. Kontroller och sanktioner måste vara så 
omfattande att de uppmuntrar certifikatsinnehavare att vara noggranna så att regelverket 
följs. I ett välfungerande system ska eventuella regelbrott upptäckas på ett tidigt stadium. 

Samtliga dessa yrkanden syftar till att öka transparensen och efterlevnaden i FSC-systemet, 
och därmed stärka systemets trovärdighet. 

 

Med förhoppning om en god fortsatt dialog, 

 

Styrelsen för BirdLife Sverige 

2020-03-27 och 2021-03-12 
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