
 

 

 
 

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 
 
SKOGEIERLAG: AURE OG TUSTNA 
STED: AURE GJESTEGÅRD 
DATO: 8.03.2018   KLOKKESLETT: 19.30 
 
 
Andelseier-/årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte fra offentlig 
forvaltning. 
 
AGENDA (FELLES FOR BEGGE MØTENE) 

1. Åpning ved leder av skogeierlaget 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Godkjenning av fullmakter 

4. Valg av møteleder 

5. Valg av to til å underskrive protokoller 

 

ANDELSEIERMØTE 
1. Valg av utsendinger til ALLSKOGs årsmøte dersom laget har utsending 

2. Gjennomgang av ALLSKOGs årsmelding og regnskap 

 

ÅRSMØTE I DET LOKALE SKOGEIERLAGET 
1. Årsmelding for skogeierlaget  

2. Årsregnskap for skogeierlaget  

3. Orientering om budsjett og handlingsplan for skogeierlaget  

4. Fastsetting av styrets godtgjørelse 

5. Valg 

6. Eventuelt 

 

ALLSKOGs årsmelding er tilgjengelig på www.allskog.no 

Servering.  
 

 
Vel møtt! 
 

http://www.allskog.no/


   

 

 

Årsmelding 2017 
for Aure og Tustna skogeierlag 

 

Lagets tillitsvalgte  Valgperiode 

Leder:  Olav Eines 2017-2019 
Nestleder: Rune Ormbostad 2016-2018 
Styremedlem: Ove Ormbostad 2017-2019 
Styremedlem: Tore Olav Melland 2017-2019 
Studieleder: Anitra Lindås 2016-2018 
Varamedlem: Peder Holger Jørgenvåg 2017 
Varamedlem: Hilde Bergfald 2017 
Valgkomite   
Leder: Pål Svenvik 2016-2018 
Medlem: Frode Sundsby 2017-2019 
Medlem: Olav Håkon Ulfsnes 2018-2020 

 

Styremøter 
Det har vært holdt ett styremøte og det er behandlet 2 saker. 

Saker som har vært behandlet: 

• Planlegging av kursopplegg. 
• Budsjett og handlingsplan 2018. 
• Aktuelt informasjonsmaterell og dokumenter som mottas pr mail fra Allskog m.fl. 

videresendes styremedlemmene. 
• Sendt anmodning til kommunen om å finne en snarlig løsning for å få ut hugget tømmer i 

forbindelse med at Fjellveien ble stengt etter ras vinteren 2017.  

Også 2017 har vært preget av at fokus har vært rettet mot gjennomføringen av 
skogbruksplanlegging med Mis-registrering. Totalt ble det bestilt 202 planer i Aure. 



   

 

 

 

Ønsker at ALLSKOG bruker den elektroniske rapporten til å legge inn 
aktiviteter (kryss av i rett rubrikk): 

JA 
X 

NEI 

 

Kurs, temakvelder, skogdager, skogkvelder for andelseiere:  

Aktivitet Måned Antall 
 
I forbindelse med at de nye skogbruksplanene ble levert sommeren 2017 ble det i 
perioden 30. oktober til 7. november avviklet 5 firetimers kurs i ”Praktisk bruk av 
skogbruksplanen”. Kurset ble gjennomført av Aktivt skogbruk, mens skogeierlaget 
var teknisk arrangør. På de fem kurskveldene deltok det til sammen 62 skogeiere. 
Også representanter fra Allskog og Nortømmer deltok.  

 
 
Okt/Nov 

 
 
62 

 

Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter): 

 
Aktivitet Måned Navn deltaker(e): 
 
Medlem i ressursgruppe i forbindelse med revideringen av 
kommunenes kommuneplan – arealplandelen.  

  
 
Leder 

 
Representert i samarbeidsutvalget for landbruket i Aure 

  
Leder 

 

Andre aktiviteter (skoleskogdager, messer, åpen gård o.l.):  

Aktivitet Måned Antall 
 
Skogeierlaget har ikke vært engasjert i gjennomføring av skoleskogdag i 2017 

  

 

Representasjon i andre fora (eks.vis regionmøtet, ALLSKOGs årsmøte) 

Nestleder deltok på Allskogs regionmøte. 
Skogeierlaget er med i Lensaprosjektet som består av to samarbeidsnettverk, Ytre Kyst og Orkla 
skogforum. Målet med samarbeidet, både lokalt og regionalt, har vært å påvirke til en positiv 
utvikling i næringa med tanke på økt avvirkning og best mulig økonomi for aktørene i 
verdikjeden fra skogeier til industri og forbruker. 
Styremedlem Ove Ormbostad er nestleder i fellesstyret for Ytre Kyst/Orkla skogforum 
Styreleder har sittet som leder av den interkommunale styringsgruppa for utarbeiding av 
skogbruksplaner i kommunene Halsa, Aure, Hemne, Agdenes, Snillfjord og Hitra.  

 
 
Antall medlemmer og avvirkningstall i skogen: (legges inn av administrasjonen) 

 



 

 
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2018 
 
FOR AURE OG TUSTNA SKOGEIERLAG 
 
 
Budsjettprinsipper for skogeierlaga: 

1. Årsmøte i det lokale skogeierlaget: her kan det budsjetteres med maks kr 250 pr 
deltaker. Det er skogeierlagets ansvar å forhandle seg fram til en avtale om leie av 
lokale/bespisning innenfor denne rammen 
 

2. Aktiviteter: pr aktivitet kan det budsjetteres med kr. 5000. Penger tildeles som følge 
av gjennomført aktivitet.  
Aktivitet defineres som kurs, temakveld, skogdag, skogkveld, messe e.l. 
Utlegg, fakturaer, honorarer, møte- og reisegodtgjørelse må være innenfor rammen av 
tildelte midler (= gjennomført aktivitet) 

 
3. Næringspolitiske møter må ikke planlegges/budsjetteres da det vil komme som følge 

av aktivitet i kommunene/andre naturlige fora der skogeierlaga er representert.  
 

4. Styremøter må ikke inn i handlingsplanen. Dette er ikke å anse som aktivitet, men 
administrasjon av laget. 

 
PERIODE/MND AKTIVITET BUDSJETT 
 
Mars 
 

 
Årsmøte 

 
3 500 

 
April 
 

 
Skogdag/praktisk forståelse av 
skogbruksplanen 

 
5 000 

 
April 
 

 
Kurs (ungskogpleie ett eller 
flere etter ønske) 

 
5 000 

 
September 
 

 
Skoleskogdag 

 
5 000 

 
Oktober/November 
 

 
Kurs (avsetning/bruk av 
skogfond) 
 

 
5 000 

 
SUM: 
 

  
23 500 1 

 

                                                                 
1 Årsmøtet 2017 har fastsatt årsgodtgjørelse til styreleder, studieleder og styrets medlemmer med til 
sammen kr 9.000. Dette defineres som administrasjon av laget, og er ikke med i budsjettet foran da det i 
skjemaet ikke er satt av plass til det. 



Aure og Tustna

Aktiviteter i 2017

AKTIVITET DATO STED ANT.DELT.
Kurs Praktisk bruk av skogbruksplanen 30-Oct-2017 Nordvang, Tustna 8
Kurs Praktisk bruk av skogbruksplanen 31-Oct-2017 Foldfjorden 18
Kurs Praktisk bruk av skogbruksplanen 01-Nov-2017 Vihals 8
Kurs Praktisk bruk av skogbruksplanen 06-Nov-2017 Aure rådhus 14
Kurs Praktisk bruk av skogbruksplanen 07-Nov-2017 Aure rådhus 14



OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
Skogeierlag 12151 Aure og Tustna

2017 2016

INNTEKTER

Tildelte inntekter fra Allskog SA 30 000 12 500

Andre inntekter 0 0

SUM INNTEKTER 30 000 12 500

KOSTNADER

Tillitsmannsgodtgjørelse 9 807 6 846

Kostnader lokaler

Reisekostnader 284

Telefon og porto

Møtekostnader 2 018 3 395

Fagarrangement og ekskursjoner 1 186

Profilering

Andre driftskostnader

SUM KOSTNADER 13 295 10 241

DRIFTSRESULTAT 16 705 2 259

FINANS

ÅRSRESULTAT 16 705 2 259

(Informasjonen under gjelder kun enkelte lag)

Lagets disposisjonsfond 17 111 17 111

Lagets aksjer i Norske Skog

Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum

Lagets eierkapital i Melarmartnan SA
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