
 

 

 
 

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 
 
SKOGEIERLAG: SKOGN 
STED: LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE 
DATO: 08.03.2018   KLOKKESLETT: 19.00 
 
FELLES MED FROL OG YTTERØY 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. Fusjon av skogeierlaga 

5. Fastsetting av styrets godtgjørelse 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

ALLSKOGs årsmelding er tilgjengelig på www.allskog.no 

Servering.  

 
Vel møtt! 
 

http://www.allskog.no/


   

 

 

Årsmelding 2017 
for Skogn skogeierlag 

Lagets tillitsvalgte  Valgperiode 

Leder: Jens Petter Furunes 
(valgt 2016) 

  

Nestleder: Thomas Svendgård 
(valgt 2016) 

  

Styremedlem: Asbjørn Løvås 
(valgt 2016) 

  

Styremedlem:   
Styremedlem:    
Studieleder:   
Evt. skolekontakt:   
Evt. utmarkskontakt:   
   
Varamedlem:   
Varamedlem:   
   
Valgkomite   
Leder:   
Medlem:   
Medlem:   
   

 

Styremøter 
Det har vært holdt ____1___ styremøter og det er behandlet _____2____ antall saker. 

Saker som har vært behandlet: 

Det eneste møtet som er avholdt i 2017 er årsmøtet for lokallaget. Følgende saker ble behandlet: 

1. Sammenslåing av lokallag i Levanger. Det ble samtykket i å fortsette prosess mot 
sammenslåing. 

2. Å få opprettet et fullstendig styre, med valgkomite, frem mot en evt. sammenslåing. 
Det ble bestemt at alle som var tilstede på årsmøtet skulle ta ansvar som valgkomite i et 
forsøk på å få opprettet et nytt styre. Det ble også antydet tidspunkt for et 
ekstraordinært årsmøte for å få på plass et nytt styre. Jens Petter Furunes skulle ta ansvar 
for å lede denne prosessen videre.  
En person sa seg etter dette villig til å stille i et styre. 
Prosessen ble beklageligvis ikke fulgt opp, og intet ekstraordinært årsmøte ble avholdt. 
(dette er årsaken til at de 3 navnene på styret står med valgt i 2016, da dette er siste gang 
det er avholdt valg). 

 

 



   

 

 

 

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

JA NEI 

 

Kurs, temakvelder, skogdager, skogkvelder for andelseiere:  

Aktivitet Måned Antall 
 
Kappedag, arrangert sammen med øvrige lag i Levanger. Skogn gjennomførte dette i 
år. 

Februar 10-15  
totalt. 

 
 

  

 
 

  

 

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) 

Jens Petter Furunes representerte Skogn på Allskogs årsmøte. 
 

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

 



OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
Skogeierlag 12055 Skogn

2017 2016

INNTEKTER

Tildelte inntekter fra Allskog SA 10 000 20 000

Andre inntekter 0 0

SUM INNTEKTER 10 000 20 000

KOSTNADER

Tillitsmannsgodtgjørelse 3 724 7 910

Kostnader lokaler

Reisekostnader

Telefon og porto

Møtekostnader 2 963 5 238

Fagarrangement og ekskursjoner 511

Profilering

Andre driftskostnader 3 266 3 180

SUM KOSTNADER 10 464 16 328

DRIFTSRESULTAT -464 3 672

FINANS

ÅRSRESULTAT -464 3 672

(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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