Vedtekter revidert 2008.10.27 EK-FJLS. Godkända av SNS 13.11.2008.
Vedtægterne er revideret og godkendt af Nordisk Ministerråd ved EK-FJLS 13.11.2013.

VEDTÆGTER
for
SAMNORDISK SKOVFORSKNING (SNS)

FORMÅL

§1
Samnordisk Skovforskning (SNS) er et organ, som har til formål at formidle, fremme og støtte
fælles nordisk forskning vedrørende skovens økologiske, økonomiske og sociale funktioner.
SNS's virksomhed skal have en høj nordisk profil og bidrage til den nordiske nytte, så SNS
skaber en nordisk merværdi ud over de rent faglige resultater af samarbejdet.
SNS udgør en del af Nordisk Ministerråds organisation. Ved SNS's udadrettede aktiviteter
skal sammenhængen mellem Nordisk Ministerråd og samarbejdsorganet derfor gøres tydelig
med det formål at styrke den nordiske profil.

VIRKSOMHED OG ARBEJDSOPGAVER

§2
SNS skal
1. arbejde for størst mulig nordisk samordning af national skovforskning på alle niveauer,
2. være rådgivende organ for Nordisk Ministerråd (jord- og skovbrugsministrene) i spørgsmål
vedrørende skov og skovforskning, samt bidrage aktivt med videngrundlag til EK-FJLS
(Skovbrug) og deltage i dens møder.
3. være kontaktorgan mellem nationale forskningsråd eller tilsvarende forskningsorganer for
skovområdet,
4. medvirke til koordination mellem skovforskningen og skovbrugserhverv og
skovforvaltning,
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5. være en nordisk platform for internationalt skovforskningssamarbejde, herunder være et
forum for koordination af fællesnordiske synspunkter, og medvirke til at profilere nordisk
skovbrug uden for Norden,
6. initiere, planlægge, koordinere og støtte fælles nordiske forsknings- og udviklingsopgaver
vedrørende skov med udgangspunkt i behov og tilgængelige nordiske og nationale midler,
7. arbejde for at forskningsresultaterne formidles målrettet og kommer til nytte på nordisk
plan,
8. iværksætte projektevalueringer med det formål at øge kvaliteten af den nordiske
skovforskning,
9. støtte netværk og kontaktskabende virksomhed i form af blandt andet fællesnordiske
seminarer, symposier og konferencer for og med skovforskere, og
10. være ansvarlig for at opretholde et kontaktnet inden for skovforskningen, blandt andet
bestående af forskerinitierede netværksgrupper, som følger og driver udviklingen inden for
sine respektive områder. Såfremt der er behov for det, kan SNS nedsætte midlertidige
arbejdsgrupper for specielle opgaver. SNS afgør samarbejdets struktur og omfang.
11. observere og fremme ligestilling i virksomheden

SAMMENSÆTNING OG ARBEJDSFORM

§3
SNS's bestyrelse består af 2 faste bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for hvert af
landene Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island. Repræsentanterne skal være centralt
placerede inden for landets skovadministration, skovforskningsadministration og
skovbrugserhverv.
Faste bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen.
En repræsentant fra hvert af de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland har ret
til at deltage i bestyrelsesmøderne med ytrings- og forslagsret, men ikke ret til at deltage i
beslutningerne. Repræsentanter for de selvstyrende områder har endvidere ret til at få
afvigende synspunkter ført til protokols.
§4
SNS's sekretær forbereder i samarbejde med en kontaktperson fra hvert land møderne i SNS.
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§5
Bestyrelsen udpeger en formand. Formandsskabet cirkulerer mellem de deltagende lande for 4
år ad gangen.
Formandskabet har ansvar for at fremlægge forslag om værtsinstitution og sekretær.
Bestyrelsen træffer beslutning om værtsinstitutionen og sekretær i samråd med Nordisk
Ministerråds sekretariat, som indgår kontrakt med værtsinstitutionen. Værtsinstitutionen har
arbejdsgiveransvar for sekretæren.
Sekretæren er bestyrelsens referent og har herudover ansvaret for at iværksætte bestyrelsens
beslutninger og, i samarbejde med en kontaktperson fra hvert land, at forberede sager, der
forelægges bestyrelsen.
Sekretariatet cirkulerer mellem de deltagende lande for 4 år ad gangen.
Formandsskabet og sekretariatet er placeret i samme land.

§6
Der afholdes bestyrelsesmøder mindst to gange årligt.
Herudover afholdes møder efter behov, idet bestyrelsen træder sammen, når formanden
beslutter det, eller når bestyrelsesmedlemmer fra mindst to lande begærer det.
Der skal tages referat af bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire nordiske lande er repræsenteret. Hvert
bestyrelsesmedlem har en stemme. Bestyrelsesmedlemmer har ret til at undlade at stemme.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

FINANSIERING OG ØKONOMI
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§7
SNS's virksomhed finansieres over Nordisk Ministerråds budget, idet SNS søger sin
forskningsstøttende virksomhed suppleret med nationale midler i størst muligt omfang.
Nordisk Ministerråds "Reglemente för budget, ekonomiförvaltning, räkenskaper och revision
för verksamheter över Nordiske Ministerrådets budget" gælder for SNS. Herudover kan
Nordisk Ministerråd (MR-SAM) udfærdige yderligere anvisninger for samarbejdsorganens
forvaltning og økonomi. SNS er omfattet af Ministerrådets kontraktstyringssystem.
Samarbejdsorganets årsberetning, som omfatter årsregnskaber og virksomhedsberetning, skal
sammen med revisionsberetningen overgives til Nordisk Ministerråd til godkendelse.
Revisionsberetningen skal indeholde forslag til beslutning i Ministerrådet om, hvorvidt
årsberetningen kan godkendes og ansvarsfrihed bevilges bestyrelsen.

ANDET
§8
Nordisk Ministerråd (jord- og skovbrugsministrene) træffer beslutning om ændringer, tillæg
eller ophævelse af disse vedtægter.
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