VEDTEKTER FOR PEFC-NORGE
§ 1 Navn
Foreningens navn er PEFC-Norge. Foreningen er en medlemsstyrt selveiende og
frittstående juridisk person. Medlemmene hefter ikke for foreningens forpliktelser.
Foreningen har forretningsadresse i Oslo.
§ 2 Formål
Foreningens formål er å fremme bærekraftig skogbruk gjennom vedlikehold og
videreutvikling av Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk i samsvar
med PEFC Councils til enhver tid gjeldende bestemmelser.
PEFC-Norge skal være medlem av Programme for the Endorsement of Forest
Certification Council (PEFCC), og fungere som nasjonalt organ for dette.
§ 3 Medlemskap
Landsomfattende organisasjoner med interesser knyttet til bærekraftig skogbruk og
skogsertifisering, kan bli medlem av PEFC-Norge. Medlemmene forplikter seg til å
overholde foreningens vedtekter og lovlige vedtak fattet av foreningens styrende
organer.
Søknad om medlemskap skal være skriftlig. PEFC-Norges styre, jf § 5 avgjør med 2/3
flertall spørsmålet om opptak.
Medlemmer av foreningen deles inn i følgende 3 grupper:
Gruppe 1: Skogbruk
Gruppe 2: Skogindustri og handel
Gruppe 3: Organisasjoner med sosiale, miljømessige og kulturelle interesser knyttet til
bærekraftig skogbruk.
Organisasjoner, herunder offentlige myndigheter og institusjoner, kan gis
observatørstatus.
Utmelding skal skje skriftlig, og skjer med øyeblikkelig virkning. Uttredende medlem har
ikke krav på andel i foreningens formue.
§ 4 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år i tidsperioden april –
mai. Det skal innkalles til årsmøte med minst 2 ukers varsel. Dagsorden bekjentgjøres
samtidig med innkallingen. Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker på
dagsorden innen 15/3. Alle medlemmer av PEFC-Norge kan møte på årsmøte, jf § 3 –
medlemskap, og har én stemme hver.

Dagsorden skal inneholde:
1. Valg av møteleder
2. Årsrapport for PEFC Norge
3. Årsregnskap for PEFC Norge
4. Fastsettelse av tariffer/medlemskontingent.
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av leder og nestleder. Velges blant styrets medlemmer.
7. Valg av revisor
8. Innkomne forslag
9. Eventuelt
Styret kan beslutte å avholde ekstraordinært årsmøte dersom det er saker som gjør
dette nødvendig.
§ 5 Styret
Styret er PEFC-Norges øverste myndighet. Styret skal ivareta både de oppgaver som
følger av formålet, jf § 2, og de oppgaver som etter statuttene for PEFCC er tillagt det
nasjonale organet, herunder valg av nasjonal representant og observatører til
generalforsamlingen i PEFCC.
Styret kan bestå av representanter fra alle medlemsorganisasjonene eller det kan
velges et styre bestående av representanter fra gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3, jf § 3 Medlemskap. Hver gruppe har rett til inntil 4 styreplasser, inklusive leder og nestleder.
Valg til styret skjer på årsmøtet og valgperioden er 2 år.
Styret etablerer et sekretariat som står for den operative og daglige virksomheten i
PEFC-Norge. Organisasjoner, herunder også offentlige myndigheter og organer, kan
etter styrets beslutning få observatørstatus i PEFC-Norges styre. Observatører har ikke
stemmerett.
Styret kan opprette arbeidsgrupper for å løse bestemte oppgaver. Styret kan delegere
de fullmakter det finner hensiktsmessig til slike grupper. Til de 5 årlige revisjonene skal
det nedsettes en eller flere arbeidskomiteer. Komiteene skal følge den til enhver tid
gjeldende prosedyre for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifiseringssystem.
Lederen innkaller til møte i styret minst en gang i året. I tillegg skal det innkalles til møte
hvis minst 1/3 av styrets medlemmer krever det. Innkalling skal skje skriftlig med minst
14 dagers varsel. I innkallingen skal framgå hvilke saker som skal behandles.
Styret kan treffe beslutninger ved simpelt flertall, unntatt i saker nevnt i §3 og § 9. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det er et mål at en oppnår konsensus i
viktige saker.
For at styret skal være vedtaksdyktig må minst 3 medlemmer møte. Ingen har mer enn
én stemme.

Protokoll fra møtene sendes styrets medlemmer og til observatører.
§ 6 Behandling av tvister og klager
Styret for PEFC Norge har det overordnede ansvaret for å håndtere tvister eller klager,
relatert til sertifisering i PEFC Norges sertifiseringssystem, som ikke kan løses av den
enkelte sertifiserte bedrift eller deres sertifiseringsorgan og/eller akkrediteringsorgan.
Styret for PEFC Norge skal behandle tvistespørsmål slik dette er angitt i PEFC N 01.
Klager knyttet til PEFC Norges forvaltning av sertifiseringssystemet skal behandles på
tilsvarende måte som ved behandling av tvistespørsmål.
§ 7 Presisering av rutiner og kravpunkt
En presisering er en mindre endring, tydeliggjøring eller beskrivelse av toleransegrenser
for rutiner eller kravpunkt i PEFC Norges sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk.
Vedtak om presisering av rutiner og kravpunkt i PEFC Norges sertifiseringssystem
gjøres av styret i PEFC Norge. Rutiner knyttet til presiseringer er nærmere angitt i
PEFC N 01.
§ 8 Økonomi og regnskap
Styret fastsetter en medlemskontigent eller reiser penger på andre måter for å dekke
medlems-kontingenten i PEFCC og andre nødvendige fellesutgifter. Hver
medlemsorganisasjon dekker selv sine kostnader knyttet til arbeidet i PEFC-Norge.
Styrets leder plikter å sørge for forsvarlig regnskapsførsel og forvaltning av foreningens
midler.
§ 9 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall av årsmøtets totale stemmeantall.
Oppløsning av foreningen forutsetter 3/4 flertall av årsmøtets totale stemmeantall.
Forslag om oppløsning må være framsatt med 1 års varsel. Dersom det vedtas å
oppløse foreningen skal styret avgjøre anvendelsen eller fordelingen av en eventuell
formue i PEFC-Norge.

§ 10 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser
Gjeldende vedtekter er vedtatt 21.juni 1999 og 5.mai 2015. De vedtatte endringer
vedtatt 5.mai 2015 trer i kraft med umiddelbar virkning.

