
 

 

 
 

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 
 
SKOGEIERLAG: RØROSBYGDENE 
STED: STENSAAS SLAKTERI 
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/


Årsberetning Rørosbygdene skogeierlag 2017. 

Styret har hatt 2 møter og behandlet 5 saker. Det ble arrangert 2 motorsagkurs, et på vår og et på 
høst med til sammen 13 deltakere.  
 
Årsmøtet ble avholdt 23.03.17 på Stensaas reinsdyrslakteri, med 10 medlemmer tilstede. 
 
Styrets leder har deltatt i flere møter og skogdager: 
 
Årsmøte i Allskog medio april 2017. 
 
Regionverksted i Trondheim i november 2017. 
 
Møte med Skogsjef Klykken i Kommunen november, ang rentemidler. Samme dag møte med 
Rådmannen om samme sak. 
 
Desember 2017 møte med Kommunens nye skogsjef Kjartan Overland, og nytt møte med han i januar 
2018. 
 
Var på skogdag i Steinkjer ang skogsveibygging, medio september som representant fra Røros 
bygdene skogeierlag. Tema: Hvordan kommunen og lokallaget jobber i lag om veiplaner. 
 
 
Det har vært liten aktivitet i forhold til avvirkning i laget. Det meste av skogen er bjørk, og denne er 
vanskelig å få omsatt. Dette er noe laget håper Allskog vil være behjelpelig med å få endret i tiden 
fremover.  



FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2018___

FOR  ___Rørosbygdene Skogeierlag_________________________________   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 18
8Mars 

 Møte med vår nye Skogsjef i
Røros Kommune. Hele 
styret.
Årsmøte.

-500

1000,-

Mai/Juni

juni

Motorsagkurs

Familedag med natursti etc.

-5000

5000,-

Sept
Motorsagkurs -5000

nov Skogkveld med fokus på , 
nye skogeire verdiskapning 
rundt det med skogen vår.

-5000

SUM:
21500,-                                      

-21500



OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
Skogeierlag 12097 Rørosbygdene

2017 2016

INNTEKTER

Tildelte inntekter fra Allskog SA 5 000 15 000

Andre inntekter 0 0

SUM INNTEKTER 5 000 15 000

KOSTNADER

Tillitsmannsgodtgjørelse 5 320

Kostnader lokaler

Reisekostnader

Telefon og porto

Møtekostnader 1 159

Fagarrangement og ekskursjoner 3 423 945

Profilering 4 141 4 775

Andre driftskostnader

SUM KOSTNADER 12 884 6 879

DRIFTSRESULTAT -7 884 8 121

FINANS 283 1 043

ÅRSRESULTAT -8 167 7 078

(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



VALGKOMITEENS FORSLAG
på årsmØte, ' ø rrs ^?,3,+ 
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foreslår valgkomiteen følgende valg:

Vedtekter for skogeierlag sier følgende:

,,Styret skal ledes av et styre på 3-5 medlemmer. Styrets leder velges på fritt grunnlag,
for ett år om gangen. Begge kjønn bør være representert i styret.
Det velges 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge.
Valg på styremedlemmer gjelder for 3 år av gangen. Hvert år er det 1 eller 2
styremedlemmer på valg".
Alle på valg skal være forespurt.

Nestleder (her velges 1av de allerede valgte styremedlemmene):
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Styrets leder:
Nåværende leder Forslag navn på ny leder, Valgperiode
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Styremedlemmer:

Navn på nåværende medl. Forslag navn nye styremedl. Valgperiode
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Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:

Navn Valgperiode
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Varamedlemmer (det 2 i nummerert rekkefØlge):
Navn Valgperiode
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Andre verv i styret: her kan styret selv konstituere seg på første styremøte etter
årsmøtet.

Va ite:
På valg Valgperiode (3 år)
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Valgkomiteen består etter valget av:
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(den som har vært med i 2 år rykker vanligvis opp som leder og 1 nytt medlem velges)

Godtgjørelser:
Det vises til anbefalte satser for godtgjørelser og årsmøtets redegjørelse for tildeling
av penger til skogeierlagene.

Dagens sats: Forslag ny sats:
Leder: ? 9ttt, -S e,nl il'y
Styremedlemmer: Soo, -Annet: v'

3l -tgSted/dato:

til ALLSKOGs årsmøte (her skal det velges funksjon, ikke navn):
Navn

(signatur)
Valgkomiteen ved:
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