Innmeldingsskjema

Bli andelseier i ALLSKOG
Navn: ________________________________________________________________________________________
Fødselsdato: __________________________________________________________________________________
Organisasjonsnummer: ________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________
Postnr. og -sted: _______________________________________________________________________________
E-postadresse: _______________________________________________________________________________
Mobiltlf. evt annen tlf: _________________________________________________________________________
Samboer/ektefelles navn: _____________________________________________________________________
Lokalt Skogeierlag: ____________________________________________________________________________
(se www.allskog.no/lokallag for å finne ditt lokallag.)

Kommunenr.:

Kommunenavn: ___________________________________________

Eiendommens gårdsnr.: _____________________ bruksnr.: _________________________________________
Produktivt skogareal: ____________dekar
Bankkonto: ___________________________________________________________________________________
(Kontonummer benyttes til overføring av årlig andelsutbytte m.v.)

Har det vært eierskifte i senere tid: Ja:

Nei:

Hvis ja, navn på tidligere eier: ___________________________________________________________________
Jeg ønsker å bli andelseier i ALLSKOG SA, og bekrefter herved at jeg er kjent med de
rettigheter og plikter som følger av ALLSKOGs vedtekter.

Sted, dato/år

Underskrift
Se www.allskog.no for ALLSKOGs vedtekter.
Skjemaet sendes firmapost@allskog.no eller pr post: ALLSKOG SA, Ingvalds Ystgaards vei 13 A, 7047 Trondheim.

Rettigheter og plikter for andelseiere i ALLSKOG SA
RETTIGHETER
>> 1. Kun andelseiere har rett til å ta del i årsresultatet i ALLSKOG SA, i form av bonusutbetaling på

tømmer og utbytte på andelskapital.
>> 2. Kun andelseiere har rett på, de til enhver tid gjeldende fordeler/priser spesielt for andelseiere.

Andelseiere har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de
tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.
>> 3. Kun andelseiere er ordinære medlemmer i skogeierlaget, som fungerer som valgkrets for valg av

medlemmer til andelslagets representantskap, som er ALLSKOG SA sitt høyeste organ.
>> 4. Andelseiere kan benytte seg av en rekke rabatter på tjenester og varer gjennom sitt andelseierskap i

ALLSKOG.

PLIKTER
>> 1. Alle andelseiere skal delta med et andelsinnskudd beregnet med utgangspunkt i vedkommendes

produktive skogareal. Ved innmelding beregnes en minsteandel som andelseieren får faktura på. Ved
skogsdrift vil det trekkes 2-4% i andelseierens brutto tømmeroppgjør, fram til hele andelsinnskuddet
er innbetalt.
>> 2. Alle andelseiere plikter å bidra til finansiering av andelslagets drift etter de ordninger som

representantskapet til enhver tid bestemmer. Alle andelseiere betaler en årlig kontingent som blant
annet går til drift av de lokale skogeierlagene.
>> 3. Andelseiere må melde inn alle endringer i sitt skogareal, tilkjøp/frasalg.

Se www.allskog.no for ALLSKOGs vedtekter.

