
 

 

 
 

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 
 
SKOGEIERLAG: TRONDENES 
STED: RØKENES GÅRD 
DATO: 8.03.2018   KLOKKESLETT: 11.00 
 
 
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/
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Årsmelding  
2017- 2018 

for 

Trondenes skogeierlag 
 
 
1. Tillitsvalgte 
 

Funksjon Navn Adresse Mobiltelefon Valgperiode 

Leder Arild Kulseng-Hansen Sæteråsen gård, 9402 Harstad 480 73 160 2017 - 2018 

Styremedlem Kjetil Høvde St. Olavs gate 56, 9405 Harstad 913 15 402 2016 - 2019 

Styremedlem  Kristi Hansen (har flyttet) . 2015 - 2018 

Styremedlem Tore Ruud Elgsnesveien 411, 9402 Harstad 952 85 414 2017 - 2020 

1. vara Alf Yngve Rødland Vogtor, 9475 Borkenes 952 76 130 2017 - 2018 

2. vara  Terje Benjaminsen  Sandstrand 120, 9445 Tovik 913 91 707 2017 - 2018 

Leder valgkomité Anton Pettersen  Bremnes, 9475 Borkenes 990 16 888 2015 - 2018 

Medlem valgkomité Jan Transeth Sørlavangen 122, 9440 Evenskjer  474 07 591 2016 - 2019 

Medlem valgkomité Kristian Torbergsen  Sjursletta 15, 9419 Sørvik 909 94 091 2017 - 2020 

 

 

2. Årsmøtet 2017 
 

Årsmøtet i Trondenes skogeierlag ble holdt på Tjeldsundbrua kro og hotell 17. mars 2017. 

Innledningsvis ble det gjennomført andelseiermøte i Allskog der styremedlem Per-Jonny 

Lyngmo gjennomgikk Allskogs årsmelding og regnskap. Viktige saker var 

skogbruksplanlegging og akseltrykkbestemmelsene for tømmerbiler. Medlemmene stilte flere 

spørsmål som ble besvart av Lyngmo. 

 

Deretter ble årsmøtet i Trondenes skogeierlag gjennomført.  Det hadde vært liten aktivitet i 

laget det foregående året, så årsmelding og regnskap var fort unnagjort. Under punktet 

handlingsplan for kommende år fikk styret i oppdrag å arbeide med veilister, skogsveier, 

tynninger og skogsfaglig bemanning i kommunene. Når det gjelder valg, vises det til punkt 1 i 

årsmeldingen. 

 

En stor sak på årsmøtet var behandling av forslaget til vedtektsendringer i Allskog. Årsmøtet 

var kritisk til en rekke av endringsforslagene, og styret fikk i oppdrag å følge opp saken 

overfor Allskog.  

 

 

3. Styrets arbeid 
 

Styret har i meldingsåret hatt 2 styremøter og behandlet 14 saker. I tillegg til styremøtene har 

styret hatt kontakt via telefon og e-post. Av saker styret har behandlet i meldingsåret kan 

nevnes: 
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• Behandling av vedtekter for Allskog 

• Status MIS-registrering 

• Planlegging av skogdag 

• Brev til kommunene om skogfaglig bemanning 

• Årsmelding 

• Regnskap 

• Budsjett 

• Handlingsplan 

 

Styret har ut fra de føringer som kom i årsmøtet utformet en uttalelse om styrking av den 

skogfaglige bemanningen i kommunene, og i tillegg sendt et mer utførlig brev til ordførerne i 

Harstad, Kvæfjord og Skånland om samme tema. Harstad kommune har svart at dette må skje 

innenfor dagens stillingsramme. Trondenes skogeierlag har dessuten avgitt høringsuttalelse til 

forslaget om miljø- og energiplan for Harstad kommune.  

 

 

4. Medlemsarrangementer 
 

Lørdag 6. mai arrangerte 

skogeierlaget skogdag på 

Sæteråsen sag og 

høvleri. Daglig leder 

Torgeir Hjalte viste 

rundt på anlegget, og 

særlig den nye 

teknologien for 

varmebehandling av 

treverk under vakuum 

vakte interesse blant et 

tjuetalls medlemmer og 

interesserte som hadde 

møtt opp. For å 

demonstrere viktigheten 

av å la skogen stå til den 

er hogstmoden, ble det 

skåret plank av stokker  

 
Medlemmene i Trondenes skogeierlag fulgte nøye med på demonstrasjonen av hvordan 
skurutbyttet øker når skogen får stå til den er hogstmoden. 

som var representative for dimensjoner ved 60 og 90 års alder. Resultatet viste at verdien 

nesten fordobles på de siste 30 årene fram mot hogstmoden alder. 

 

 

I tillegg var Arnfinn Olav Hansen fra Borkenes 

invitert for å demonstrere kvisteaggregatet Hypo 

450 XI, primært beregnet på tynningsdrifter. 

Gjennom en praktisk øvelse viste han hvor raskt 

kvistingen kan gjennomføres når man har det 

utstyret som skal til.  

 
 
Demonstrasjon av kvisting og kapping av tynningsvirke under 
skogdagen på Sæteråsen sag og høvleri. 
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Trondenes skogeierlag har også tatt initiativ til å få holdt et motorsagkurs, og har i 

medlemsskriv bedt om påmelding til kurset. Det er nå meldt på fem deltakere, og kurset blir 

gjennomført i løpet av februar. Interessen har vært såpass stor at det kan bli aktuelt med flere 

kurs. 

 

 

5. Andre møter og arrangementer 

 

Arild Kulseng-Hansen var forhindret fra å møte på årsmøtet i Allskog og i hans sted møtte 

Tore Ruud. Gjennom forhåndssendte forslag til vedtektsendringene og aktivt arbeid i årsmøtet 

fikk vi delvis gjennomslag for de synspunktene som hadde kommet til uttrykk i årsmøtet i 

Trondenes skogeierlag om forslaget til vedtektsendringer. Blant annet ble det ikke noe av å 

redusere styret, noe som mest sannsynlig hadde betydd at Troms hadde mistet sin 

styrerepresentasjon i Allskog.  

 

Arild Kulseng-Hansen har deltatt på en samling i Allskog kalt regionverksted. Der ble blant 

annet hovedavtalen mellom skogeierlagene og Allskog diskutert. Konklusjonen var at det ikke 

lenger er behov for en slik avtale siden skogeierlagene ikke lenger er selvstendige juridiske 

enheter. Det ble på møtet nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på tillitsvalgtgodtgjørelse og 

normalvedtekter for skogeierlagene. Trondenes skogeierlag ble oppnevnt til å delta i 

arbeidsgruppen, og Arild Kulseng-Hansen har møtt på et fysisk møte og et telefonmøte. 

 

Han har også delt ut Norsk Skogbruk nr. 2/2017 til formannskapet i Harstad og hatt et møte 

med havnesjefen i Harstad for å se på muligheten for et større sagbruk på det nye 

industriområdet på Rødskjær. I tillegg har han tatt kontakt med flere politikere i forbindelse 

med henvendelsen om styrkingen av den skogfaglige bemanningen i Harstad, Kvæfjord og 

Skånland.  

 

36 elever på 5. trinn og 3 voksne fra Medkila skole besøkte i mai Sæteråsen sag og høvleri 

hvor de fikk omvisning og orientering om virksomheten ved sagbruket. 

 

 

6. Andelseiere 
 

Ved utgangen av 2016 var det 27 andelseiere i Trondenes skogeierlag, mens dette tallet ved 

utgangen av 2017 var redusert til 25. For å opprettholde organisasjonen i området, blir det 

derfor viktig både å beholde de eksisterende andelseierne og verve nye. 

 

 

7. Økonomi 
 

Trondenes skogeierlag har ikke brukt mye penger siste år. Den største utgiftsposten var 

årsmøtet, som totalt kom på kr. 2 922,73, mens skogdagen bare hadde utlegg på kr. 302,50. 

Årsmøtet vedtok en ledergodtgjørelse på kr. 1 000,00, men denne er ikke utbetalt. Allskog 

ønsker økt aktivitet i skogeierlagene, og er velvillig til å dekke kostnader til medlemsaktivitet 

som blir gjennomført. Så vi behøver ikke være like smålåten i kommende år. 

 

 

 

 



 4 

 

 

8. Kommunikasjon 
 

Kommunikasjonen med medlemmene har i meldingsåret vesentlig foregått via e-post. Det er 

sendt ut invitasjon til skogdagen og i tillegg et medlemsskriv. Likeså er medlemmene blitt 

informert om brev som er sendt fra skogeierlaget. Fra i mai har Trondenes skogeierlag også 

hatt en åpen facebookgruppe hvor medlemsskrivet og brev er lagt ut. Det er i tillegg produsert 

fem egne saker til facebookgruppen og lenket til 111 skogsartikler fra andre media. I etterkant 

av skogdagen ble det sendt ut en pressemelding som resulterte i to fine oppslag i Harstad 

Tidende. 
 

 

 

Harstad, 26. januar 2018 

 

 

 

 

 

Arild Kulseng-Hansen     
    leder 

 

 

 

 

Kjetil Høvde       Tore Ruud 
  styremedlem        styremedlem 
 

        

 

 

            



 

 
 

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2018 
 

FOR TRONDENES 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 i Trondenes skogeierlag 

 
5 000 kr. 

 
April 
 

 
Skogdag 

 
2 000 kr. 

 
August 
 

 
Deltakelse på Åpen gård 

 
2 000 kr. 

 
Oktober 
 

 
Befaring på Statkraft varme 

 
0 kr. 

 
Uvisst 

 
Medlemsmøte i forbindelse med Allskogs 
planer om ressursregistrering i vårt område. 

 
5 000 kr. 

 
 
 

 
Bilgodtgjørelse  

 
1 000 kr. 

 
 
 

 
Ledergodtgjørelse, inkludert telefon og porto 

 
3 000 kr. 

 
SUM: 
 

  
18 000 kr. 

 



OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
Skogeierlag 12013 Trondenes

2017 2016

INNTEKTER

Tildelte inntekter fra Allskog SA 15 000 10 000

Andre inntekter 0 0

SUM INNTEKTER 15 000 10 000

KOSTNADER

Tillitsmannsgodtgjørelse

Kostnader lokaler

Reisekostnader

Telefon og porto

Møtekostnader 2 923 2 255

Fagarrangement og ekskursjoner 303

Profilering

Andre driftskostnader

SUM KOSTNADER 3 225 2 255

DRIFTSRESULTAT 11 775 7 745

FINANS

ÅRSRESULTAT 11 775 7 745

(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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