INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET
SKOGEIERLAG: AURE OG TUSTNA
STED: AURE GJESTEGÅRD
DATO: 12.MARS 2019

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 SKOGEIERLAGET
1. Årsmelding for skogeierlaget

2. Årsregnskap for skogeierlaget
3. Orientering om handlingsplan for skogeierlaget
4. Fastsetting av styrets godtgjørelse
5. Valg
6. Eventuelt
ALLSKOGs årsmelding er tilgjengelig på www.allskog.no
Servering.

Vel møtt!

ALLSKOG SA
7047 Trondheim

Tel. 73 500 123

firmapost@allskog.no
www.allskog.no

Bankgiro:
Org.nr:

8601 05 53735
989 140 108

Årsmelding
2018
Valgperiode

Lagets tillitsvalgte
Leder:

Olav Eines

2017-2019

Nestleder:

Rune Ormbostad

2018-2020

Styremedlem:

Ove Ormbostad

2017-2019

Styremedlem:

Tore Olav Melland

2017-2019

Studieleder:

Anitra Lindås

2018-2020

Varamedlem:

Peder Holger Jørgenvåg

2018

Varamedlem:

Karin Torset

2018

Valgkomite
Leder:

Olav Håkon Ulfsnes

2016-2018

Medlem:

Frode Sundsby

2017-2019

Medlem:

Kåre Årvåg

2018-2020

Styremøter
Det er gjennomført ett styremøte. I tillegg kommer kontakt og avklaringer pr. mail.
Saker som laget har arbeidet med:
•
•
•
•

Planlegging av kursopplegg.
Handlingsplan 2019.
Uttalelse og forslag til Aure kommunes næringsplan.
Oppskriving av veglista – etterlyst møte og avklaring med kommunen.

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

•
•

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.
Skogeierlaget er representert i samarbeidsutvalget for landbruket i Aure.
Leder deltok sammen med skogbruksleder Rolf Stamnestrø og kommunens
skogansvarlige Edvard Emblem Lund med temainformasjon på Bondelagets
"Bondekafe".

Annet som har vært viktig for skogeierlaget dette året:
•

Siden arbeidet med nye skogbruksplaner med MIS-registreringer på slutten av
2017 ble avsluttet med kursing, har 2018 vært et år med lav aktivitet. Vi satser på
større aktivitet i 2019 og har allerede klarert to kurs, henholdsvis skogplankurs 11.
mars og skogfondkurs 26. mars.

•

I kommunenes nye næringsplan fikk skogeierlaget inn en passus om at det er et
mål å øke avvirkningen i skogen, og at det blir lagt til rette for at drivverdig skog
kan utnyttes til beste for skogeier og øvrige aktører i verdikjeden fra stubbe til
forbruker. Videre at hensyn til naturmiljø og oppbygging av framtidsskog med gode
kvaliteter skal ivaretas på en samfunnsmessig balansert måte. En gjennomgang av
kommunale veier med hensyn til egnethet for tømmertransport er nevnt som et av
tiltakene for å nå målene.

•

Etter at kommunestyret vedtok næringsplana har skogeierlaget bedt om et møte
med kommunen for å gå gjennom veilistene og vurdere aktuelle løsninger. Til et
slikt møte ser en for seg at Allskog og Nordtømmer, som utfører de fleste
tømmerdrifter i distriktet, får delta. Møte er ennå ikke holdt.

Antall medlemmer var ved siste årsskifte 84, eller 106 medregnet familiemedlemskap.
Avvirkning
Totalvolumet for innmålt virke ble på 16 435 m3 i 2018, med en totalverdi på 5,4 mill kroner.
Kun 6 kommuner i Møre og Romsdal hadde større avvirkning i 2018. Dette er en betydelig
økning siden 2017 da tilsvarende tall var 10 685 m3 og 3,3 mill kroner.
Noe av den økte aktiviteten kan nok tilskrives at hele 202 skogeiere i 2017 har fått ny
skogbruksplan som viste at en stor andel av skogen var registrert i hogstklasse 5. Dette
gjelder spesielt den granskogen som ble plantet på 1950- og 1960-tallet, og som nå
begynner å bli hogstmoden. I den sammenheng er det også et fortrinn at vi har ”egen”
skogsentreprenør i kommunen, noe skogeierlaget er svært fornøyd med.

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2019

FOR AURE OG TUSTNA SKOGEIERLAG
PERIODE/MND

AKTIVITET

Vinter

Årsmøte
Skogbruksplankurs 11. mars
Skogfondkurs 26. mars
Styremøte

Vår

Skogdag/kurs med skogvandring – praktisk bruk og
forståelse av skogbruksplana.
Kurs motorsag m.v.

Sommer

Høst

Ingen planlagt aktivitet

Styremøte
Almakurs
Ungskogpleie

Hei.
Her kommer innstillingen fra valgnemnda i Aure skogeierlag.
Forslag på ny leder Anitra Lindås.
Ny sekretær etter Anitra, Tore Olav Melland.
Nytt styremedlem, Anne Vik.
Ny inn i valgnemnda, Erik Olufsen.
Med vennlig hilsen
Valgnemda.
Olav Håkon Ulfsnes
Frode Sundsby
Kåre Årvåg

OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
12151 Aure og Tustna

Skogeierlag

2018

2017

INNTEKTER
Tilskudd fra Allskog 2017
Grunnpott tilskudd
Årsmøtepott tilskudd
Aktivitetspott tilskudd

0
5 000
4 500
0

30 000
0
0
0

0

0

9 500

30 000

Tillitsmannsgodtgjørelse
Kontorrekvisita, Kostnader lokaler
Reisekostnader
Verktøy, inventar og driftsmaterialer
Telefon og porto
Møtekostnader
Fagarrangement og ekskursjoner
Profilering
Andre driftskostnader

5 320

9 807

2 946
1 700

2 018
1 186

SUM KOSTNADER

9 966

13 295

DRIFTSRESULTAT

-466

16 705

-466

16 705

17 111

17 111

Andre inntekter
SUM INNTEKTER

KOSTNADER

284

FINANS
ÅRSRESULTAT
(Informasjonen under gjelder kun enkelte lag)

Lagets disposisjonsfond
Lagets aksjer i Norske Skog
Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum
Lagets eierkapital i Melarmartnan SA

