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§1 FÖRENINGEN
Föreningen skogen i centrum (FSC Sverige) är en ideell förening.

§2 ÄNDAMÅL
Föreningens syfte är:
-

Att värna om FSC i Sverige och internationellt.
Att sprida kunskap om FSC och FSC-certifiering i Sverige.
Att uppmuntra deltagande och medlemskap i FSC både på nationell och internationell
nivå.
Att vara huvudman för den svenska FSC-standarden för certifiering av skogsbruk.

FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. FSC är en internationell, ideell obunden
medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt
livskraftigt bruk av världens skogar. Dessa principer och kriterier ska i breda konsultativa
processer mellan olika intressen utvecklas till nationellt, regionalt eller lokalt anpassade
standarder för certifiering av skogsbruk. FSC certifierar självt inget skogsbruk utan ackrediterar
certifieringsföretag som utför certifiering.
Föreningen är ett nationellt initiativ inom FSC:s internationella nätverk, och ska förvalta FSCkonceptet och verka för positivt, konstruktivt och framåtsyftande samarbete mellan parter
företrädande miljöintressen, sociala intressen och ekonomiska intressen i Sverige. Inget intresse
får dominera över något annat intresse i föreningen.
Föreningen ska ansvara för kontakten med internationella FSC samt följa internationella FSC:s
regler och direktiv.
Föreningen ska följa upp de ackrediterade certifierarnas tolkning av den svenska FSCstandarden och bistå med rådgivning vid tvister och klagomål i certifieringssammanhang.
Föreningen ska ansvara för information om FSC samt om den svenska FSC-standarden.

§3 SÄTE
Sätet för föreningen ska vara Uppsala.

§4 MEDLEMSKAP
Fysiska och juridiska personer med intresse att verka för föreningens ändamål i Sverige kan
bli medlemmar i föreningen. Medlemmar måste skriftligen, i en deklaration, visa att de stöder
föreningens ändamål samt FSC:s arbete för en oberoende, internationellt trovärdig certifiering
av skogsbruk inom ramen för FSC:s tio principer och kriterier.
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Medlemmarna tillhör en av föreningens tre kammare: sociala kammaren, ekonomiska
kammaren eller miljökammaren.
Medlemmar som är eller representerar certifierare kan ej finnas representerade i styrelse,
standardkommitté och tvistenämnd eller delta i beslut vid stämman som rör standardärenden.
Beslut om nya medlemmar och kammartillhörighet tas av styrelsen i konsensus. Ansökan om
medlemskap sker genom undertecknande av en skriftlig deklaration som tillhandahålls av
föreningen.
Medlem som önskar lämna föreningen ska meddela detta senast tre månader innan
verksamhetsårets slut. Full medlemsavgift ska betalas för innevarande år av medlem som begär
utträde.
Medlem som motverkar föreningens ändamål och verksamhet eller inte fullgör sina ekonomiska
åtaganden kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av stämman. Se under§ 7.

§5 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§6 FINANSIERING
Föreningens verksamhet ska finansieras genom:
-

Medlemsavgifter.
Gåvor, bidrag och donationer under förutsättning att inga krav är kopplade till bidraget
som kan påverka föreningens integritet och intentioner.
Uppdragsintäkter, under förutsättning att inga krav är kopplade till intäkten som kan 		
påverka föreningens integritet och intentioner.
Intäkter av kapitalförvaltningen.

§7 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmar som är juridiska
personer har en röst i den egna kammaren. Fysiska personer som är medlemmar har
yttranderätt och förslagsrätt vid stämman, men ej rösträtt.
För att en stämma ska vara beslutsmässig måste mer än 50 % av röstetalen inom respektive
kammare finnas företrädda, direkt eller via ombud med fullmakt.
Beslut fattas i första hand i konsensus. Ett beslut är att betrakta som i konsensus vid avsaknaden
av reservationer. Reservation ska anmälas vid sittande möte. Skulle konsensus vara omöjligt
att uppnå fattas i undantagsfall beslut genom röstning. För beslut krävs enkel majoritet med
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bifall av mer än hälften av avgivna röster inom respektive kammare, varvid nedlagda röster ej
betraktas som avgivna röster.
Beslut om uteslutning av medlem fattas genom röstning med minst två tredjedels majoritet i
samtliga kammare.
Beslut som endast berör enskilda kammare i föreningen, såsom val av representanter i styrelsen,
fattas i första hand i konsensus inom kammaren. Skulle konsensus ej vara möjlig fattas beslut
medels majoritetsbeslut i kammaren. Om rösterna till antalet blir lika, ska lotten avgöra.
Stämman ska hållas årligen före den 1:a juni. Kallelse och handlingar till stämman ska kungöras
med utskick till medlemmarna minst tre veckor före stämman.
På stämman ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Provning om stämman är stadgeenligt utlyst.
Val av två justeringsmän.
Verksamhetsberättelse
Föreningens bokslut och revisorernas berättelser
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det år berättelserna avser.
Beslut om verksamhetsinriktning för det nästkommande verksamhetsåret.
Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
Val av ordförande för föreningen bland de av kamrarna valda styrelseledamöter.
Val av två revisorer och två suppleanter, varav minst en ordinarie och en suppleant är 		
auktorisera de revisorer, för granskning av det löpande årets verksamhet.
Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning
Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag.

Frågor under punkt 13 ovan som påkallar beslut av stämman ska anmälas till styrelsen senast
sex veckor innan stämman.
Styrelsen kan sammankalla föreningens medlemmar till extra stämma när så erfordras. För
sådana stämmor gäller samma beslutsordning som för stämman. På extrastämma får beslut
fattas endast i ärenden som angivits i den med kallelsen utsända dagordningen.

§8 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Föreningens stämma väljer styrelse enligt § 7.
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och 3-6 suppleanter, tre ledamöter och 1-2 suppleanter
från vardera kammare. Suppleant inträder vid ordinarie ledamots frånvaro. I styrelsen ska tre
kammare verka, med ekonomiska, sociala respektive miljöintressen.
Representation i styrelsen ska väljas på grundval av kompetens och möjligheter att förverkliga
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föreningens syfte. Styrelsens ledamöter strävar efter att fatta beslut som gynnar hela FSC.
För att vara valbar till styrelsen ska ledamoten eller dennes organisation vara medlem i
internationella FSC och FSC Sverige. Medlemskrav i internationella FSC för representation i
styrelsen gäller inte för organisationer som på grundval av sin organisatoriska struktur eller
mandat ej kan bli medlemmar i internationella FSC.
Valberedningen ska nominera ledamöter och suppleanter senast en månad före stämman.
Avgående och nominerade ledamöter kungörs i kallelsen till stämman. Fyllnadsval av ordinarie
ledamot eller suppleant görs inom respektive kammare mellan stämmor.
Mandattiden för ledamöter och suppleanter är två år med iakttagande av att mandaten för
minst en ledamot per kammare utgår varje år.

§9 STYRELSENS UPPDRAG OCH BESLUTSORDNING
Styrelsen är verkställande och operativt organ för föreningen.
Styrelsens uppdrag är att:
-

Besluta om arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verksamhetschefen.
Besluta om den svenska skogsbruksstandarden enligt internationella FSC:s regler.
Besluta om ledamöter och suppleanter i av styrelsen beslutade arbetsgrupper, 			
exempelvis tvistenämnd, standardkommitté, marknadskommitté.
Besluta om och utvärdera rutiner för klagomåls- och tvistehantering.
Besluta om och utvärdera rutiner för standardförvaltning, inklusive tolkning.
Vid behov, besluta om att uppdra åt en tvistenämnd att ge rekommendationer eller fatta
beslut i enskilda ärenden.
Besluta om förenings- och medlemsärenden
Besluta om organisationen av föreningens verksamhet och finansiering.
På förfrågan från internationella FSC uttala sig i frågor som rör ackrediteringar.
Tillse att information om föreningens verksamhet förs ut till medlemmar och berörda
intressenter.
Anpassa verksamheten till internationella FSC:s regler och direktiv.

I anslutning till stämman ska styrelsen hålla ett konstituerande möte på kallelse av ordförande,
varvid vice ordförande väljs, och firmatecknare utses. Frågan om arvode till ordförande
beslutas av styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om lägst två ledamöter begär
sammanträde ska ordföranden kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när 2/3 av
ordinarie ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Vidare måste minst en ledamot eller
suppleant från respektive kammare vara närvarande.
Suppleanter får delta i styrelsemöten men har endast rösträtt om ordinarie ledamot ej närvarar.
Beslut i styrelsen fattas i första hand i konsensus. Ett beslut är att betrakta som konsensus vid
avsaknaden av reservation mot beslutet. Reservation ska anmälas vid sittande möte.
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Skulle konsensus vara omöjligt att uppnå fattas i undantagsfall majoritetsbeslut genom
röstning, där minst en av ledamöterna från vardera kammaren bifaller förslaget.
För ett per capsulam beslut krävs det total konsensus av alla ordinarie styrelseledamöter.
Styrelsen för beslutsprotokoll vid mötena. Protokollen justeras av ordförande och en
justeringsperson. När protokollen är justerade ska de göras tillgängliga för föreningens
medlemmar och övriga intressenter på föreningens hemsida.

§10 KANSLI
Föreningen ska ha ett kansli som ska verka i enlighet med föreningens syfte och styrelsens
instruktion för verksamhetschefen.
Verksamhetschef för föreningens kansli utses av styrelsen. Verksamhetschefen ska vara FSCorganisationens kontaktperson i Sverige, leda den löpande verksamheten på kansliet och vara
ansvarig chef för föreningens personal. Verksamhetschefen ska verka för föreningens syfte,
ansvara för löpande förvaltning och har rapporteringsskyldighet till styrelsen.
Verksamhetschefen är adjungerad i styrelsen med yttrande- och förslagsrätt och är tillika
sekreterare i styrelsen.

§11 VALBEREDNINGEN
Valberedningen väljs vid föreningsstämman inom respektive kammare. För att vara valbar
till valberedningen ska ledamoten eller dennes organisation vara medlem i föreningen.
Valberedningen ska bestå av en ledamot med suppleant från vardera kammaren, varav en är
sammankallande.
Valberedningen ska ta fram förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen genom en bred
konsultation inom respektive kammare.

§12 TVIST
Föreningen kan tillsätta en tvistenämnd, som i förekommande fall ska hantera tvister inom
föreningen, dock ej personval.
Tvistenämnden är styrelsens organ som arbetar fram rekommendationer eller beslut på
styrelsens uppdrag. Frågor hanterade i tvistenämnden ska ingå i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen utser ledamöter i tvistenämnden och beslutar om dess rutiner. Ledamöter som ingår
i styrelsen och/eller kommittéer kan ej ingå i tvistenämnden. Tvistenämnden ska bestå av en
representant för respektive kammare, som utses av en enig styrelse.
Tvistenämnden fattar beslut eller ger rekommendationer i konsensus.
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§13 KLAGOMÅL OCH TVISTER SOM BERÖR FÖRENINGEN
Av styrelsen fastställda rutiner för hantering av klagomål och tvister ska finnas allmänt
tillgängliga.
Klagomål och begäran om tvistelösning ska skriftligen inlämnas till föreningens kansli på därför
avsett formulär. Ifall ärendet avser tolkning av skogsbruksstandarden, lämnas ärendet till
standardkommittén. Övriga ärenden hanteras av styrelsen eller stämman.
Stämmans beslut kan överklagas till internationella FSC av medlem i internationella FSC.
Härvidlag övergår ärendet till internationella FSC:s tvisthantering.

§14 KLAGOMÅL OCH TVISTER SOM BERÖR STANDARDTILLÄMPNING
Enskilda tvister och klagomål i samband med standardtillämpning löses med hjälp av
etablerade rutiner av de ackrediterade certifierarna och berörda parter.
Rutinerna regleras i FSC:s internationella regelverk. I den mån en tvist mellan intressenter i
certifieringssammanhang ej kan lösas med etablerade rutiner kan ärendet föras till FSC:s
internationella sekretariat.
I de fall där ärenden kan härledas till behov av förtydliganden av den svenska FSC
standarden ska av styrelsen fastställda rutiner träda i kraft. Dessa rutiner ska inbegripa att
standardkommittén på ett systematiskt sätt följer upp och utvärderar klagomål avseende
standardtillämpning i enlighet med internationella FSC:s regler.

§15 ÄNDRINGAR AV STADGARNA
För ändring av stadgarna krävs beslut av två föreningsstämmor. Förslag till ändring av
stadgarna meddelas senast 2 månader före stämman.

§16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut på två föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie
stämma. För beslut krävs att det biträtts av minst 2/3 av röstetalen inom samtliga kammare
närvarande vid stämman. Upplöses föreningen ska dess tillgångar, enligt beslut av stämman
där frågan om upplösning slutligen avgörs, användas för något med föreningens verksamhet
sammanhängande syfte.
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§17 RELATION TILL INTERNATIONELLA FSC
Relationen mellan FSC Sverige och internationella FSC regleras genom formellt avtal
undertecknat av båda parter. För detta gäller:
-

Beslut om ändring av stadgar ska föregås av konsultation med den andra parten.
FSC Sverige och internationella FSC är självständiga organisationer.
lngen part får representera den andra i något sammanhang utan dennes medgivande.
Upprättande av formellt samarbete mellan FSC Sverige och annan internationell
organisation ska föregås av konsultation med internationella FSC.
Representant från internationella FSC har rätt att närvara vid FSC Sveriges
styrelsemöten.
FSC Sverige och internationella FSC ska i frågor med relevans för Sverige:
o
informera varandra om aktiviteter för certifiering av skogsbruk.
o
informera varandra om finansiering.
o
rådgöra med varandra i praktiska frågor.
o
konsultera varandra innan offentliga uttalanden som berör den andra parten 		
		görs.
Avtalet mellan FSC Sverige och internationella FSC kan sägas upp av endera parten med 3
månaders uppsägningstid.
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FSC Sverige
S:t Olofsgatan 18
753 11 Uppsala
Sverige
Telefon: +46 -(0)18 14 15 26
E-post: kontakt@se.fsc.org

