nordiskt förbund bildat

Från vänster: Lars Alexanderson, Timo Andersson, Bengt Hjorth, Runar Gustavsson, Jorma Freyberg, Jerry Hillström, Inger-Marie
Svingeset, Geir Håvard Ingdal, Örjan Wiklund, Raimo Etelä, Stig Andreasson, Erik Hjärtfors och Bent Jensen.

Nybildad nordisk småsågarorganisation
”Nordiska förbundet för småskalig träproduktion”. Så heter
(tills vidare) det nya, gemensamma träföretagarforumet.
I samband med årets förbundsstämma bjöd
Småsågarnas Riksförbund in sina nordiska
systerorganisationer till ett möte. Förutom
vår svenska förbundsstyrelse deltog två
representanter från vardera Finland och
Norge samt en från Danmark.
Alla fyra riksförbunden presenterades
kort av respektive ombud. Danmarks förbund bildades för något år sedan. Ordförande Bent Jensen arbetar intensivt med
frågorna om CE-märkning av virke. Kraven
och kostnaderna hotar de ﬂesta småsågverken i Danmark. Finlands småsågare ”Sahayrittäjät Ry” bildades 1946. Syssloman
Raimo Etelä arbetar även han främst med
certiﬁeringsfrågor. Norsk Bygdesagforening som bildades 1987 representerades
av styrelseledamoten Geir Håvard Ingdal

och heltidsanställde skogsutbildade IngerMarie Svingeset. Uförligare presentation
kommer i något senare nummer.
Uttalande från ”Nordiska förbundet för
småskalig träproduktion”
Vid interimsmöte i Knivsta, Sverige 200903-22 bildade undertecknande organisationer Nordiska förbundet för småskalig
träproduktion.
Förbundet ska arbeta för rättvisa och
rimliga regelverk med höga krav på kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa. Det ska betonas att det är viktigt att få enklare regler för
de små träföretagen.
Vid regelbeslut inom EU ska det Nordiska förbundet för småskalig träproduktion
tillfrågas.
Beslutsfattare, politiker och myndighetspersoner måste bruka förnuft vid regelutformning för de små företagen. Vi är
beredda att delta i diskussioner för att anpassa reglerna på ett rimligt sätt.

Enligt EU-kommissionen utgör de små
och medelstora företagen 99 procent av företagen i Europa.
För att underlätta små och medelstora
företags verksamhet har EU antagit ”Small
Business Act”, ett policydokument som
innehåller tio grundprinciper. En av dessa
principer är att tänka småskaligt först. På
engelska säger man: ”think small ﬁrst”.
Denna grundregel ska gälla vid alla beslut
som rör företag inom EU.
För Nordiska förbundet för småskalig
träproduktion, i Knivsta, Sverige 2009
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