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1

Navn på organisationen

Den danske arbejdsgruppe for FSC, dog i daglig tale FSC Danmark (Forest Stewardship Council
Danmark)
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Formål med organisationen

FSC Danmark er en non-profit medlemsorganisation med det formål at fremme miljømæssig, social
og økonomisk ansvarlig skovbrug verden over gennem FSC-certificeringsordningen. Dette gøres
gennem oplysning og rådgivning omkring FSC-certificering i praksis, fremme af markedet for FSCcertificerede produkter i Danmark samt udformning og vedligeholdelse af den danske skovstandard
for FSC.
FSC Danmark er det danske sekretariat for den internationale FSC-organisation. Det er FSC
Danmarks formål at sikre, at arbejdet med FSC-certificering i Danmark også i forhold til
standardudvikling og revision udvikles og vedligeholdes efter de til enhver tid gældende regler.
FSC Danmark skal til enhver tid fremme en positiv og konstruktiv dialog mellem alle partner med
interesse i miljø, sociale eller økonomi i forbindelse med skovbrug og produkter med oprindelse fra
skoven.
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Bosted

Sekretariatet skal have beliggenhed og bosted i Danmark.
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Medlemmer

FSC Danmark er baseret på et åbent og demokratisk medlemskab, hvor alle virksomheder og
organisationer med interesse i at fremme ansvarlig skovbrug kan blive medlem, dog med
begrænsning for offentlige myndigheder i henhold til FSCs internationalt gældende regler.
Potentielle medlemmer skal forud for deres optagelse i FSC Danmark underskrive en
medlemskontrakt for at vise deres opbakning til FSC Danmarks mål og arbejde.
Medlemmer skal tilknyttes et af de tre iboende kamre af FSC Danmark, det sociale kammer, det
miljømæssige kammer eller det økonomiske kammer. Samtidig skal de definere, hvorvidt de
ønsker stemmeret i det pågældende kammer og registreres derefter.
Private personer kan melde sig ind i FSC Danmark som støttemedlemmer uden stemmeret. De
bliver ikke tilknyttet kamre og er uden valgbarhed, jf. Appendix A – medlemsbestemmelser for
FSC Danmark.
Se øvrige bestemmelser vedrørende medlemskab, kamre, kontingentfastsættelse og
medlemskategorier i Appendix A
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Økonomi – finansielt år og finansieringsmodel

FSC Danmark skal finansieres igennem:



Medlemskontingenter;
Gaver, sponsorater og donationer, givet at der ikke er krav tilknyttet til donationen, som
måtte skade organisationens integritet eller formål;
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Indtægter fra konsulentarbejde i relation til formålsparagraffen;
Indtægter fra deltagelse ved seminarer, konferencer, udstillinger og lignende;
Indtægter genereret igennem organisationens kapital.

Donerede midler skal administreres af sekretariatet under opsyn af bestyrelsen.
FSC Danmarks regnskabsår skal følge kalenderåret.

6
6.1

Stående udvalg og andre organer / roller
Antal organer og nævn

FSC Danmark har følgende organer:
a)
b)
c)
d)

Generalforsamling
Bestyrelse
Klagenævn i certificeringstvister
FSC Danmarks sekretariat

FSC Danmarks bestyrelse kan til hver en tid nedsætte yderligere organer og nævn, hvis dette
findes nødvendigt. Det er i dette tilfælde bestyrelsens ansvar at sikre, at denne nedsættelse ikke er
i modstrid med FSC Danmarks vedtægter.
De enkelte vedtægtsbestemte organer og nævn er beskrevet i det følgende.

6.2

a) Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i FSC Danmark, og beslutninger taget på
generalforsamlinger står altid til gældende.
Generalforsamlingen afholdes og ledes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling skal finde sted årligt før d. 1. juni. Der skal indkaldes til
generalforsamlingen på hjemmeside og via elektroniske medier minimum seks (6) uger før mødet.
Foreløbig dagsorden for mødet udsendes sammen med indkaldelsen. Medlemmer og bestyrelsen
kan opstille punkter til dagsorden. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger
før afholdelsen af generalforsamlingen.
Endelig dagsorden og bilag udsendes til medlemmerne elektronisk senest 2 uger før afholdelsen af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal som myndighed godkende følgende:
 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 Budget
 Revisionspåtegnet regnskab
 Strategi
 Medlemskontingent

Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling af FSC Danmark bestyrelse. Bestyrelsen
er forpligtet til indenfor fire uger at afholde en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af den
samlede medlemsskare eller 2/3 af et enkelt kammer ønsker dette. Varslingsfristen for et sådant
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møde er minimum to (2) uger før mødet. Sådanne møder er underlagt samme
afstemningsprocedurer og ledelse som almindelige generalforsamlinger.
6.2.1

Sammensætning af generalforsamlingen samt afstemningsprocedurer

Generalforsamlingen udgøres af alle fuldgyldige medlemmer af FSC Danmark og er
medlemmernes mulighed for at udøve deres stemmeret.
Generalforsamlingen er åben for alle og tegnes af de fremmødte med stemmeret.
Beslutninger tages primært i konsensus. Hvis det ikke er muligt at opnå konsensus, skal
generalforsamlingens deltagere deles op i de tre medlemskamre. Formålet med denne opdeling er
at opnå balance mellem stemmekraften i de tre interessefelter uden hensyntagen til det reelle antal
medlemmer eller deltagere fra det enkelte kammer. Hvert kammer har således 1/3 af stemmerne
uanset antal medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme.




Det første kammer udgøres af de sociale og indfødte folks organisationer. Disse har 33,33
% af stemmerne.
Det andet kammer udgøres af de miljøorienterede organisationer. Disse har 33,33 % af
stemmerne.
Det tredje kammer udgøres af virksomheder og organisationer med økonomisk interesse i
ansvarlig skovbrug. Disse har 33,33 % af stemmerne.

For at vedtage et opstillet forslag skal der være tilslutning fra mindst 2/3 af stemmerne af de
tilstedeværende i hvert kammer.
6.2.2

Ansvar for Generalforsamlingen

Det er bestyrelsens ansvar, at generalforsamlingen indkaldes årligt og rettidigt samt i
overensstemmelse med retningslinerne fastsat i indeværende dokument samt Forretningsorden for
FSC Danmarks bestyrelse og sekretariat.
6.2.3

Valg af ordstyrer og referent

Der skal på hver generalforsamling vælges en egnet ordstyrer og referent til mødet. Ordstyreren
må ikke være en del af bestyrelsen, på valg hertil eller ansat i FSC Danmarks sekretariat.
Bestyrelsen er forpligtet til at stille med egnede kandidater. Endvidere skal der vælges to
referantkontrollører.
6.2.4

Ordstyrerens rolle

Det er ordstyrerens rolle at lede generalforsamlingen med støtte fra den siddende bestyrelse.
Hvis der opstår tvivl om procedurer i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen herunder tolkning af vedtægterne, procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer, behandling af
indkomne forslag og gyldighed af afgivne stemmer - er det ordstyreren, som træffer beslutning om,
hvordan man løser problemet i samråd med bestyrelsesformanden.
6.2.5

Behandling af indkomne forslag

Fremsatte forslag kan ændres under generalforsamlingen forud for afstemning med godkendelse
fra forslagsstiller. Dog skal ændringer være skriftligt synlige for alle tilstedeværende.
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6.2.6

Vedtægtsændringer

Alle ændringer i FSC Danmarks vedtægter skal godkendes af generalforsamlingen.

6.3

b) Bestyrelsen

6.3.1

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er det ledende og operationelle organ i FSC Danmark. Bestyrelsen konstituerer sig
selv på førstkommende bestyrelsesmøde, jf. Forretningsorden for FSC Danmarks bestyrelse og
sekretariat.
Bestyrelsen består af højest tre og minimum et medlem fra hvert af de tre kamre; socialt, økonomi
og miljø. De tre kamre besidder hver 33,3 % af stemmeretten i bestyrelsen. Bestyrelsen skal så
vidt muligt have et ligeligt antal medlemmer i de tre kamre.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode af generalforsamlingen og kan genvælges.
Dette betyder, at der årligt skal vælges mindst et bestyrelsesmedlem og en suppleant til hvert
kammer. Medlemmer eller suppleanter, som vælger at træde ud af bestyrelsen i løbet af deres
valgperiode søges erstattet. Procedurer herfor er fastlagt i Forretningsorden for FSC Danmarks
bestyrelse.
Et bestyrelsesmedlem vil sidde i det kammer, vedkommendes organisation eller virksomhed er del
af.
Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og vil ikke blive kompenseret økonomisk. I særlige tilfælde vil
transportomkostninger blive dækket, dog højest til en udgift svarende til offentlige transportmidler.
FSC Danmarks bestyrelse og ansatte hos FSC Danmark hæfter ikke udover foreningens formue.
Bestyrelsesansvaret er dækket af en dertil egnet forsikring tegnet af FSC Danmark.
Bestyrelsen har beslutningskompetence, når 2/3 af dets medlemmer eller suppleanter er til stede,
givent at alle kamre har mindst ét fuldgyldigt valgt medlem i bestyrelsen. Afstemninger i
bestyrelsen foretages ligesom øvrig afstemning gennem opdeling i tre-kammerstruktur, hvor hvert
kammer udgør 33,33 % af stemmerne. For at vedtage et givent forslag, skal minimum 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne i et givent kammer have stemt for. Se i øvrigt Appendiks A,
forretningsorden for bestyrelsen og sekretariatet.
6.3.2

Bestyrelsens ansvar

Det er bestyrelsens ansvar at:
a) sikre overholdelse af FSC Danmarks vedtægter, landets lovgivning og administrative
procedurer for non-profit organisationer;
b) godkende ansættelse af sekretariatslederen og føre tilsyn med FSC-sekretariatet;
c) afholde generalforsamling;
d) fastlægge strategi for FSC Danmarks arbejde;
e) lave opfølgning på handlingsplaner;
f) sikre økonomisk forsvarlig drift af FSC Danmark;
g) sikre, at der føres referat fra alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og at disse er
offentligt tilgængelige;
h) udpege tegningsberettigede for FSC Danmark som en velgørende forening;
i) repræsentere FSC i offentligheden som den øverste operationelle myndighed for FSC
Danmark;
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j)

6.3.3

være ansvarlig over for FSC Danmarks medlemmer og de offentlige myndigheder i
Danmark;
Udvalgsarbejde under bestyrelsen

Bestyrelsen kan til hver en tid nedsætte udvalg til at arbejde under bestyrelsen og invitere andre til
at deltage i dette arbejde. Denne invitation kan omfatte organisationer og myndigheder, som ikke
er medlem af FSC Danmark.

6.4

C) Konfliktløsning og klageudvalg herunder både konflikthåndtering omkring
certificeringsproces og omkring FSC Danmark.

FSC Danmarks bestyrelse er ansvarlig for korrekt og rettidig behandling af klager om certificering
eller FSC Danmarks arbejde.
Der henvises til de procedurer, der er fastsat i FSC-STD-01-005 (FSC Standard of the FSC
Disoute Resolution system).

6.5

D) FSC sekretariatet

FSC Danmarks bestyrelse er forpligtet til at lede og drive et sekretariat til at servicere medlemmer
og håndtere forespørgsler omkring FSC-certificeringssystemet.
FSC sekretariatet i Danmark er den administrative og koordinerende enhed for FSC aktiviteter i
Danmark. Formålet med sekretariatet er at sikre en til stadighed voksende udbredelse af FSCmærket i Danmark.
Sekretariatet skal arbejde efter den til enhver tid udformede strategi for FSC Danmarks udvikling
og skal kunne henvise størstedelen af sine aktiviteter til den dertil udviklede forretningsorden.
Ansvars- og rollefordeling mellem bestyrelse og sekretariat er formuleret i Forretningsorden for
FSC Danmarks bestyrelse og sekretariat.
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Revision af den danske skovstandard

Organisationen har til ansvar at udvikle og vedligeholde den danske skovstandard for FSC og
sikre, at denne til alle tider er i overensstemmelse med de gældende internationale regler. Det er
bestyrelsens ansvar at udpege en ansvarlig til at forestå udviklings- eller revisionsarbejdet.
Beslutninger vedrørende standarden træffes af bestyrelsen i overensstemmelse med de gældende
afstemningsregler i bestyrelsen, jf. Forretningsorden for FSC Danmarks bestyrelse og sekretariat.
Revisionsprocessen følger forretningsordenen for FSC Danmarks bestyrelse og sekretariat.
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Opløsning af organisationen

For at opløse FSC Danmark som organisation skal beslutningen træffes over to
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
fra hvert kammer skal stemme for beslutningen.
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Hvis FSC Danmark opløses, skal dets aktiver bruges eller doneres til aktiviteter lignende formålet
med FSC Danmark. Hvordan dette skal effektueres, skal besluttes af den afgørende
generalforsamling, hvor beslutningen om at opløse organisationen bliver taget.
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Relation til FSC A.C

Relationen mellem den velgørende organisation kendt som FSC Danmark og FSC A.C. er
formaliseret igennem en kontrakt underskrevet af begge parter efter godkendelsen af
organisationen. FSC Danmarks bestyrelse har ansvaret for, at dette kontraktuelle forhold
vedligeholdes samt at dets bestemmelser overholdes.
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APPENDIX A – Medlemsbestemmelser for FSC Danmark

1.1

Medlemsstruktur for FSC Danmark

FSC Danmark er en organisation funderet på samarbejde med et bredt spektrum af medlemmer.
Medlemmer hos FSC Danmark kan udgøres af:
a)
b)
c)
d)
e)

Virksomheder, som arbejder med FSC-mærket igennem salg eller produktion;
Skovejere;
Sociale organisationer;
Grønne organisationer;
Støttemedlemmer uden stemmeret (private forbrugere, virksomheder uden salg eller
forarbejdning af FSC-mærkede varer).

Alle organisationer, virksomheder og individer er velkomne som medlemmer i FSC Danmark, jf.
FSC Danmarks vedtægter. Dog findes der særlige regler for offentlige myndigheder og offentligt
ejede institutioner, der ikke kan opnå stemmeret. Ligeledes kan certificeringsfirmaer udelukkende
være medlem hos FSC Danmarks som støttemedlemmer uden stemmeret.

1.2

Medlemskategorier

Alle medlemmer af FSC Danmark opdeles i overensstemmelse med den internationale model for
medlemskab. Alle medlemmer vælger således, hvorvidt de vil have stemmeret på både nationalt
og internationalt niveau og placeres i et kammer derefter.
Private individuelle medlemmer har dog aldrig stemmeret og fungerer udelukkende som
støttemedlemmer på nationalt niveau, med mindre de udtrykker ønske om at støtte internationalt.
Der findes således fire medlemskategorier:
1)
2)
3)
4)

Medlem med national og international stemmeret
Medlem med international stemmeret og nationalt støttemedlemskab
Medlem med national stemmeret og internationalt støttemedlemskab
Medlem med nationalt og internationalt støttemedlemskab

Valget af medlemskategori har udelukkende indflydelse på medlemmets stemmerettigheder ved en
given afstemning og dermed ikke på medlemmets øvrige rettigheder (se ovenfor).
Ved tilvalg af internationale stemmerettigheder vil medlemmet skulle afholde et medlemskontingent
til den internationale enhed af FSC.
Et medlem vælger sin kategori ved indmeldelsen i FSC Danmark og underskrivelse af FSC
Danmarks medlemskontrakt. Dog kan medlemmet til hver en tid vælge at flytte kategori, dog skal
dette varsles 1 måned i forvejen.
1.2.1

Tre-kammer struktur

Medlemmerne er opdelt i tre kamre: det sociale, det økonomiske og det miljømæssige.
Medlemmerne placeres i kamrene af FSC Danmark på baggrund af deres kerneaktiviteter.
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Skulle der opstå tvivl omkring, hvilket kammer et medlem bør placeres i, fastlægges dette på et
bestyrelsesmøde ved konsensus.
Kan konsensus ikke opnås, afstemmes der om medlemmets placering efter de normale
stemmeregler i bestyrelsen (jf. Vedtægterne).
1.2.2

Nye Medlemmer

Optagelse af medlemmer godkendes af FSC Danmarks sekretariat.
Et medlemskab træder i kraft i det øjeblik medlemmet har betalt sit medlemskontingent og
underskrevet medlemskontrakten for FSC Danmark. (jf. Punkt 1.3.2)
I tvivlstilfælde er sekretariatet berettiget til at overlade afgørelsen til bestyrelsen efter at have
leveret et skriftligt oplæg. Bestyrelsen nedfælder herefter sin afgørelse og grundlag herfor skriftligt.

1.3

Medlemmers rettigheder og forpligtelser

1.3.1

Medlemsrettigheder

Medlemmer af FSC Danmark har følgende rettigheder:
a)
b)
c)
d)

at deltage i generalforsamlingen;
at søge om valg til foreningens udvalg og bestyrelse;
at modtage oplysninger om FSC aktiviteter, der gennemføres nationalt eller regionalt;
at modtage råd og vejledning fra FSC DK i det omfang deres medlemskategori berettiger
dem til.

Støttemedlemmer og observatører kan kun drage fordel af de rettigheder, som er defineret i linje
(c) og (d), samt deltage uden stemmeret på generalforsamlingen, hvor de er særligt inviteret.
1.3.2

Medlemsforpligtelser

Medlemmer af FSC Danmark har følgende forpligtelser:
a)
b)
c)
d)

at underskrive og overholde medlemskontrakten for FSC Danmark;
at betale medlemskontingent rettidigt;
at udøve de funktioner, som de er valgt til (bestyrelsesarbejde);
at samarbejde med bestyrelsen om at gennemføre de beslutninger, der godkendes af
generalforsamlingen;
e) at acceptere og overholde vedtægter.

1.4

Betaling af kontingent

For at kunne nyde medlemsrettighederne i FSC Danmark skal et medlem have betalt sit
medlemskontingent. Ved for sen betaling af kontingent bliver medlemmet efter tre måneders
overskridelse frataget sine rettigheder.
Ved en overskridelse af betalingsfristen på mere end 6 måneder vil medlemmet blive suspenderet
og fjernet fra alle medlemsoversigter internt og offentligt. Samtidig vil alle medlemsrettigheder
ophøre.
Ved en overskridelse af betalingsfristen på 9 måneder vil medlemmet blive ekskluderet.
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Suspendering og ekskludering fritager ikke medlemmet for betalingsforpligtigelse frem til
tidspunktet for suspendering.
1.4.1

Opsigelse af medlemskab / medlemskab i bero

Medlemmer, der ønsker at opsige deres medlemskab, skal oplyse dette skriftligt til FSC Danmarks
sekretariat minimum 2 måneder før udgangen af 12. medlemsmåned, jf. bestemmelser i den
underskrevne medlemskontrakt.
Medlemmer kan også anmode FSC Danmarks bestyrelse om at sætte deres medlemskab i bero
for en periode på minimum seks måneder og maksimum to år. I denne periode vil medlemmet ikke
blive opkrævet medlemskontingent, men vil heller ikke nyde de rettigheder, som et fuldgyldigt
medlem har, herunder vil medlemmet ikke figurere som medlem af FSC DK. Medlemmet vil dog
stadig modtage oplysninger omkring aktiviteter og projekter, jf. punkt 1.3.1.
Et midlertidigt udmeldt medlem kan anmode om at blive aktivt medlem igen uden at blive opkrævet
medlemskontingent for den periode, hvor medlemskabet har været stillet i bero. FSC Danmarks
bestyrelse kan afvise en afsøgning om igen at blive aktivt medlem. En sådan afvisning skal
begrundes skriftligt.
Bestyrelsen kan også med 4 ugers varsel ophæve pausen og udmelde medlemmet. En sådan
udmeldelse skal begrundes skriftligt.

1.5

Eksklusion af medlemmer

Et medlem af FSC Danmark vil til enhver tid kunne ekskluderes, hvis det pågældende medlem har
overtrådt retningslinjerne i den underskrevne medlemskontrakt. Endvidere vil følgende også kunne
føre til eksklusion:





Overtrædelse af FSC Danmarks vedtægter;
Forstyrrelse, forvrængning eller forhindring af oplysningsarbejde rettet mod offentligheden;
Bevidst snyd med FSC-certificering i en sådan grad, at certificering / logolicens fratages;
Mangel på certificering og / eller aktiv brug af FSC-mærket indenfor en periode på et år;

Ved manglende opfyldelse eller overtrædelse af de ovenstående krav er det op til FSC Danmarks
bestyrelse at beslutte, om virksomheden skal udelukkes fra FSC Danmark / ikke kan blive medlem
af FSC Danmark. I et sådant tilfælde vil sekretariatslederen oplyse det pågældende medlem om, at
sekretariatet er blevet opmærksom på et problem i forhold til deres ageren, og at de derfor
indstilles til eksklusion af sekretariatet.
Herefter behandles indstillingen om eksklusion gennem flertalsafstemning på det førstkommende
bestyrelsesmøde. Det pågældende medlem inviteres forud for behandlingen til skriftligt at
argumentere sin sag overfor bestyrelsen. Denne argumentation skal være sekretariatet i hænde
senest to uger før det planlagte møde.
Såfremt medlemskabet ophæves, tilbagebetales forudbetalt kontingent ikke.
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