
 

 

 
 

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 
 
SKOGEIERLAG: ORKDAL 
STED: ORKDAL RÅDHUS 
DATO: 14.03.2018   KLOKKESLETT: 19.30 
 
FELLES MED MELDAL SKOGEIERLAG 
 
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 Orkdal skogeierlag 

Lagets tillitsvalgte  Valgperiode 

Leder:  Arnt Tronvoll 2017-2018 
Nestleder: Lars Ole Bjørnbet  2015-2018 
Styremedlem: Trude Tevik Gulbrandsen 2017-2020 
Studieleder: Anna Husdal 2017-2020 
Evt. utmarkskontakt: Vigdis Jonsen 2016-2019 
   
Varamedlem: Jomar Dyndal 2017-2018 
Varamedlem: Jo Magne Kvåle 2017-2018 
Valgkomite   
Leder: Odd Almli 2015-2018 
Medlem: Borghild Lomundal 2016-2019 
Medlem:  2017-2020 

 

Årsmøtet i 2017 ble holdt den 23.02 2017 i Meldal samfunnshus. For første gang i historien hadde 
Orkdal- og Meldal skogeierlag årsmøte sammen. Allskog har utfordret lagene til å samarbeide om 
årsmøtet, og ny administrerende direktør i Allskog, Snorre Friden Furberg deltok. Først var det 
fellesmøte for begge lagene med en gjennomgang av konsernet. Etterpå var det separate 
årsmøter der 12 andelseiere møtte fra Orkdal. Nytt medlem i valgkomiteen var ikke valgbar da han 
hadde gitt over gården. Årsmøtet i år må derfor velge to nye medlemmer i valgkomiteen.    

Styremøter 
Det har vært holdt 5 styremøter og det er behandlet 27 saker. 

Kort oppsummert noe av saksbehandlingen i styret: 

• Planlegging av årsmøte med årsmelding, handlingsplan og budsjett  
• Beslutning om og markedsføring av ny skogbruksplan 
• Videreføring av arbeidet med Skogmentorer for nye skogeiere 
• Nytt fra Orkla landbruk 
• Nytt fra Allskog 
• Oppdatering på Lensaprosjektet og møter i Lensa ressursgruppe  
• Behandling av forslag til nye vedtekter i Allskog 
• Kurs i regi av Aktiv Skogbruk 
• Planlegging og gjennomføring av skogtreff med vekt på skogbruksplan 
• Oppnevning og møter med grendakontakter for innsalg av skogbruksplaner  
• Tilbakemeldinger og referat fra møter og aktiviteter den enkelte i styret har deltatt på  

 

Hovedarbeidet for styret dette året har vært forhåndskartlegging og oppstart av arbeidet med 
nye skogbruksplaner i Orkdal. Vedtak om oppstart ble fattet i styremøtet den 30.10. Arbeidet er 
et samarbeidsprosjekt med Meldal skogeierlag og i skrivende stund har påmeldingene passert 
den magiske grensen på 50%, så det blir gjennomført fullt planprosjekt i begge kommunene. Det 
var to tilbydere som konkurrerte om å gjennomføre planarbeidet i de to kommunene: Foran og 



   

 

 

Allskog. Det ble nedsatt en egen styringsgruppe for gjennomføring, der to fra Orkdal- og to fra 
Meldal skogeierlag sitter. Leder av styringsgruppa er Ola Lund, videre sitter Lars Ole Bjørnbeth, 
Eirik Svinsås-Loe og Arnt Tronvoll i styringsgruppa. I Tillegg har Erling Revhaug fra Orkla 
Landbruk, Ivar Syrstad fra Lensa og Gaute Arnekleiv fra fylkesmannen deltatt i arbeidet. 
Tilbyderne fikk presentert seg i et eget møte og etter vurdering av anbudene ble Allskog valgt 
som leverandør av planene. I forkant av oppstarten ble det foretatt en kvalitetsvurdering av MIS 
i de to kommunene, Allskog som sertifikatholder fikk oppdraget med gjennomgangen. Dette 
viste at MIS i Orkdal holder god nok kvalitet og kan videreføres, i Meldal må alt arealet 
miljøregistreres på nytt. Dette fører til et rimeligere planprosjekt i Orkdal. Før signering av 
prosjektet ble det avholdt to konkrete forhandlingsmøter med Allskog for avklaring av ulike 
problemstillinger.  

I tillegg har også det videre arbeidet med Skogmentorer vært oppe i styret. Viktig og for så vidt 
krevende å følge opp alle nye skogeiere på en god måte. Styret har i hovedsak fordelt 
arbeidsoppgaver og sikret framdrift i nybrottsarbeidet med Skogmentorer.  

Styret har også i 2017 hatt stor fart, dette på grunn av mange oppgaver med nye prosjekter, i 
tillegg til det vanlige arbeidet i laget. Helt avgjørende for gjennomføringen har vært samarbeidet 
med Lensas Ivar Syrstad, Orkla Landbruk ved Erling Revhaug og Leif Olav Aasløkk i Allskog. Takk 
for samarbeidet i styret og for god hjelp og bistand fra veiledningsapparatet.  

15.01.18  

For styret 

Arnt Tronvoll 

Leder  

 

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

JA X  

 

Kurs, temakvelder, skogdager, skogkvelder for andelseiere:  

Aktivitet Måned Antall 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter): 

 
Aktivitet Måned Navn deltaker(e): 
 
 

  



   

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

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

Aktivitet Måned Antall 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

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

Leder Arnt Tronvoll deltok på skogmøte som Fylkesmannen og Lensa arrangerte ved Bårdshaug 
Herregård den 10. og 11. januar. 
Leder Arnt Tronvoll deltok på Allskog sitt årsmøte på Scandic Hell Stjørdal 24. og 25. april 
Nestleder Lars Ole Bjørnbet deltok på Allskog regionmøte/regionverksted 26. og 27 oktober, der 
han og holdt innlegg om Skogmentorordningen.    

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

 



 

 
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2018 

 
FOR  ORKDAL 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 
2018 Administrasjon av laget, 

grunnbeløp 
20 000 

Januar Skogtreff i samarbeid med 
Meldal skogeierlag 

5 000 
 
 
 

Mars  
 

Årsmøte 30 deltakere 7 500 

April til desember  
 
 
 

Oppdatering av listen for nye 
skogeiere, fordele 
Skogmentorer og kontakte 
skogeierne 

5 000 

September/oktober  
 

Kurs i regi av Aktiv Skogbruk  5 000 

November/desember  
 

Skogdag/skogkveld  5 000  

 
SUM: 
 

 47 500,-  

 



Orkdal

Aktiviteter i 2017

AKTIVITET DATO STED ANT.DELT. ARRANGØR Kommentar

Skogdager/skogkvelder/skoleskogdager
Skogkveld med hovedvekt på arbeidet med ny skogbruksplan 
i Orkdal 29-Nov-2017

Orkdal rådhus 
kommunestyresalen 70

Kurs
Motorsagkursurs  Aktiv skogbruk, med støtte fra 
Skogeoerlaget 24-May-2017

Skjølberg gård på 
Svorkmo 5

Næringspolitiske møter Kontaktutvalget 23-Mar-2017
Landbrukssenteret 
MIDT i Meldal 7

Orkla Landbruk, 
interkommunalt 
landbrukskontor

Bare undertegnede møtte for 
Orkdal skogeierlage. I tillegg var 
Meldal skogeierlag, Allskog, 
Lensa, Orkla trebrensel og 
kommunen representert

Næringspolitiske møter Styringsgruppe ny skogbruksplan, møte med takstselskap 18-Apr-2017
Landbrukssenteret 
Midt i Meldal 8

Styringsgruppe ny 
skogbruksplan

Arnt Tronvoll og Lars Ole 
Bjørnbet. I tillegg representanter 
for Meldal skogeierlag, Allskog, 
Foran, Lensa og Orkla Landbruk

Næringspolitiske møter Styringsgruppemøter ny skogbruksplan 04-Jan-2017 Orkdal rådhus 7
Styringsgruppe ny 
skogbruksplan

Styringsgruppemøter 4.1 - 7.3 - 
23.3
fra 5 til 7 deltakere har deltatt. 
Fra Orkdal skogeierlag: Lars Ole 
Bjørnbet og undertegnede, Fra 
Meldal Skogeierlag Ola Lund og 
Erik Svinsås Loe, fra Lensa Ivar 
Syrstad, fra Orkla Landbruk 
Erling Revhaug og fra 
Fylkesmannen Gaute Arnekleiv. 
Møtene har vært i rådhuset i 
Orkdal og ved Landbrukssenteret 
Midt i Meldal.

Kurs
Opplæring av grendakontakter i forbindelse med innsalg av 
nye skogbruksplaner 19-Dec-2017

Orkdal rådhus 
formannskapssalen 11



OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
Skogeierlag 12079 Orkdal

2017 2016

INNTEKTER

Tildelte inntekter fra Allskog SA 25 000 35 000

Andre inntekter 0 0

SUM INNTEKTER 25 000 35 000

KOSTNADER

Tillitsmannsgodtgjørelse 12 352 14 833

Kostnader lokaler

Reisekostnader 700 1 718

Telefon og porto 262

Møtekostnader 7 935 4 083

Fagarrangement og ekskursjoner 4 192 1 336

Profilering 1 422

Andre driftskostnader 588

SUM KOSTNADER 25 178 24 241

DRIFTSRESULTAT -178 10 759

FINANS

ÅRSRESULTAT -178 10 759

(Informasjonen under gjelder kun enkelte lag)

Lagets disposisjonsfond 0 0

Lagets aksjer i Norske Skog

Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum

Lagets eierkapital i Melarmartnan SA
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