INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET
SKOGEIERLAG: TRONDENES
STED: RØKENES GÅRD
DATO: 12.MARS 2019

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 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- 2019
for

Trondenes skogeierlag
1. Tillitsvalgte
Funksjon

Navn

Adresse

Mobiltelefon Valgperiode

Leder

Arild Kulseng-Hansen

Sæteråsen gård, 9402 Harstad

480 73 160

2018 - 2019

Styremedlem

Kjetil Høvde

St. Olavs gate 56, 9405 Harstad

913 15 402

2016 - 2019

Styremedlem

Tore Ruud

Elgsnesveien 411, 9402 Harstad

952 85 414

2017 - 2020

1. vara

Alf Yngve Rødland

Vogtor, 9475 Borkenes

952 76 130

2018 - 2019

2. vara

Terje Benjaminsen

Sandstrand 120, 9445 Tovik

913 91 707

2018 - 2019

Leder 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

Medlem valgkomité Frode Vik

Vik, 9475 Borkenes

909 86 921

2018 - 2021

2. Årsmøtet 2018
Årsmøtet i Trondenes skogeierlag ble holdt på Røkenes gård 8. mars 2018. Innledningsvis ble
det gjennomført andelseiermøte i Allskog der styremedlem Per-Jonny Lyngmo gjennomgikk
Allskogs årsmelding og regnskap. Medlemmene stilte flere spørsmål, blant annet om flising
av skogsvirke, tilgang på entreprenører i vårt område og strengere krav til toppmål på
skurvirke her nord enn i Trøndelag. Spørsmålene ble besvart av Lyngmo.
Deretter ble årsmøtet i Trondenes skogeierlag gjennomført. Arild Kulseng-Hansen la fram
lagets årsmelding. Det ble gitt positive tilbakemeldinger på aktiviteten i laget. Årsmeldingen
ble enstemmig godkjent. Det samme ble regnskap, handlingsplan og budsjett. Når det gjelder
valg, vises det til punkt 1 i årsmeldingen.

3. Styrets arbeid
Styret har i meldingsåret hatt ett styremøte og behandlet ni saker. I tillegg til styremøtet har
styret hatt kontakt via telefon og e-post. Av saker styret har arbeidet med i meldingsåret kan
nevnes:
 Arbeid for å opprettholde skogfaglig bemanning i kommunene
 Planlegging av skogdag
 Kontaktmøte med Gyrd Harstad
 Møte med Harstad havn om tømmerkai på Rødskjær
 Årsmelding
 Regnskap
 Handlingsplan
 Budsjett
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Da Leif Evje gikk av som skogbrukssjef i Kvæfjord, Harstad og Skånland, var skogeierlaget
bekymret for den skogfaglige kompetansen i vårt område. Etter tidligere å ha sendt brev til
ordførerne i lagets område om behovet for slik kompetanse, hadde styret et oppfølgingsmøte
med ordføreren og rådmannen i Kvæfjord 22. februar hvor behovet for skogfaglig kompetanse
og pådriverrolle for skogbruksaktivitet ble understreket.
Mye takket være påtrykket fra skogeierlaget ble forstkandidat Gyrd Harstad engasjert i en
stilling som i hovedsak skal innebære en pådriverrolle for å få i gang aktivitet i skogen. 60 %
av stillingen skal brukes til dette arbeidet, likt fordelt på Harstad og Kvæfjord. I tillegg skal
10 % av arbeidstiden brukes til lovpålagte oppgaver i Kvæfjord, mens de resterende 30 %
bruker han til arbeid for Mjøsen skogeierforening. Skånland kommune er foreløpig ikke med i
dette samarbeidet.
14. september hadde styret i
Trondenes skogeierlag et
kontaktmøte med den nye
skogbrukspådriveren i
Harstad og Kvæfjord, Gyrd
Harstad. Møtet ble holdt på
rådhuset i Kvæfjord, og i
tillegg til de nevnte deltok
også jordbruksrådgiver Rolf
Ingar Eggum og kontorleder
Kristin Myreng Grimstad i
møtet. Hensikten med møtet
var å planlegge aktivitet og
prioriteringer i arbeidet
framover.
Etter at det ble klart at
Harstad havn planlegger en
utvidelse av det kommunale
industri- og kaiområdet på
Rødskjær, har styret i
skogeierlaget fremmet ønske
om at tømmerkai og
eventuelt produksjonsarealer
for skogsvirke tas med i
planene. I den forbindelse
hadde styret et møte med
Harstad havn 19. desember
der ønskene ble konkretisert.
Harstad havn var positiv til
vårt initiativ. I etterkant
hadde skogeierlaget et
innlegg i Harstad Tidende
om saken.
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4. Medlemsarrangement
Fredag 25. mai
arrangerte Trondenes
skogeierlag skogdag på
Kjøtta. Omvisningen
startet på Kjøttakalven
der det står et flott felt
med sitkagran fra 1965.
Det ble orientert om at
sitkagrana nå er
svartelistet, og at det til
og med er snakk om å
totalforby dette treslaget.
Det ble stilt spørsmål ved
dette, da sitkagrana
vokser så raskt i
kystområder at den
Befaring av sitkafelt på Kjøttakalven.
samler mer CO2 enn
andre aktuelle treslag. Den tåler også salt bedre enn norsk gran. Sitka er testet og funnet godt
egnet som konstruksjonsvirke. Dermed kan sitkagrana bidra positivt i karbonkretsløpet.
Turen gikk videre til
Kjøtta hvor Arild
Andreassen har bygd nytt
saufjøs av lokalt tømmer,
skåret på egen gårdssag.
Kontantutlegget til
nybygget var bare på om
lag 180 000 kroner, noe
som understreker hvor
viktig det er å ha tilgang
på egen tømmerskog.
Virkemåten for gårdssaga
av typen Bamsesågen ble
deretter demonstrert av
Harald Arntsen.

Arild Andreassens saufjøs, bygd av lokalt tømmer.

Arild Andreassen, som var vertskap under skogdagen, serverte deretter kaffe og spekemat av
egen villsau før turen gikk videre til et felt med norsk gran. Underveis kunne man se tynnet
bjørkeskog med nedbeitet vegetasjon under, slik friluftsfolket ønsker å se det. Men det er ikke
lenger mange steder at utmarksbeitene er utnyttet slik som på Kjøtta, så det generelle bildet i
vårt område er at der bjørkeskogen får vokse, blir det et villniss tettere enn i noen granskog.
Granbestandet vi kom til var plantet på slutten av 1950-tallet, og hadde nå levert tømmer blant
annet til det omtalte fjøset. Forstkandidaten Gyrd Harstad som var med på turen, fastslo ut fra
bunnvegetasjonen at det var kalkrik grunn, noe som var en viktig forutsetning for den raske
veksten. Det ble også en del diskusjon om tynning av granfelt, og som vanlig ble
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konklusjonen at det er vanskelig å få til lønnsomhet i tynningsdrifter. Det eneste måtte være å
ta ut trær som kan brukes som råvedstenger, da disse er godt betalt som hjellmaterialer.
Skogdagen ble avsluttet med middag i den ærverdige Rogdegården før turen gikk tilbake til
Harstad med MS Stjernøy. For deltakerne ble det en lærerik skogdag og en minnerik
opplevelse takket være Arild Andreassen og hans hjelpere. Kjøtta er en perle i øyriket som
flere burde bli kjent med.
Det stod i tillegg på arbeidsplanen at vi skulle invitere oss til omvisning på
fjernvarmeanlegget på Hjellholmen, men dette er ennå ikke gjennomført. Planen er nå at det
skal skje i perioden fram til årsmøtet.

5. Andre møter og arrangementer
Etter initiativ fra
Trondenes skogeierlag ble
det både 20. - 21. februar
og 26. - 27. april arrangert
motorsagkurs på Sæteråsen
gård. Kursene omfattet
stell og vedlikehold av
motorsag, samt fellings- og
kvisteteknikk i praksis.
Dette er et nyttig og
lærerikt kurs, og
skogeierlaget tar gjerne
initiativ til flere kurs
dersom interessen er stor
nok. Interesserte kan ta
kontakt med leder i
skogeierlaget.

Foto: Anne-Rebekka Kulseng-Hansen

Trondenes skogeierlag hadde i 2018 ikke utsending til årsmøtet i Allskog, da dette går på
omgang mellom de små lagene her nord.
Forrige år ble det i Allskog nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på tillitsvalgtgodtgjørelse
og normalvedtekter for skogeierlagene. Trondenes skogeierlag ble oppnevnt til å delta i
arbeidsgruppen, og Arild Kulseng-Hansen har i meldingsåret møtt på et fysisk møte og et
telefonmøte om tillitsvalgtgodtgjørelse. Tore Ruud har deltatt på telefon i to møter om
normalvedtekter.
Arild Kulseng-Hansen deltok 31. august på et møte i Nordkjosbotn der temaet var framtidig
struktur for skogeierlagene i Troms. Lagene i Midt-Troms ønsker å slå seg sammen, men
dette berører foreløpig ikke Trondenes skogeierlag. 1. og 2. november deltok han på Allskogs
regionverksted på Hell hvor aktuelle saker for skogeierlagene var tema.
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6. Andelseiere
Ved utgangen av 2017 var det 25 andelseiere i Trondenes skogeierlag, mens dette tallet ved
utgangen av 2018 var økt til 26. Til tross for en liten økning, er det fortsatt viktig både å
beholde de eksisterende andelseierne og verve nye.

7. Minneord
I meldingsåret har tidligere mangeårig styremedlem og leder i Trondenes skogeierlag, Erik
Torheim, gått bort. Fra barnsben lærte han å ha interesse for skogbruk, og med egen gårdssag
kunne han skjære planker og bord til seg selv og andre. Den velstelte skogen på eiendommen
hans ble ofte vist fram til skogfolk fra andre deler av landet som stadig ble overrasket over at
det kunne finnes så fin barskog her nord. Leder Arild Kulseng-Hansen representerte
skogeierlaget i begravelsen. Vi lyser fred over Erik Torheims minne.

8. Økonomi
I følge regnskapet på Allskogs nettside har Trondenes skogeierlag i 2018 hatt utgifter på til
sammen 7486 kroner, hvorav årsmøtet er den største posten med 3920 kroner.
Møtegodtgjørelse utgjør til sammen 2400 kroner. I løpet av året ble det imidlertid klart at en
tidligere kasserer i laget disponerte en skogeierlagskonto i lokal bank på 5957 kroner. Styret
bestemte at disse pengene skulle brukes til å dekke utgiftene i forbindelse med skogdagen på
Kjøtta. Denne kontoen er nå slettet. Årsmøtet i 2018 vedtok en ledergodtgjørelse på 2500
kroner, samt godtgjørelse til øvrige styremedlemmer på 500 kroner. Ingen i styret har gjort
krav på disse godtgjørelsene.

9. Kommunikasjon
Kommunikasjonen med medlemmene har i meldingsåret vesentlig foregått via e-post. Det er
sendt ut et medlemsskriv i forbindelse med skogdagen. Likeså er medlemmene blitt informert
om brev som er sendt fra skogeierlaget. Trondenes skogeierlag har også en åpen
facebookgruppe hvor medlemsskriv og brev blir lagt ut. Det er 42 medlemmer i gruppen, men
bare ni av disse er medlemmer i skogeierlaget. Det er i meldingsåret produsert ti egne saker til
facebookgruppen og lenket til 151 skogsartikler fra andre media. I etterkant av skogdagen ble
det sendt en artikkel til Harstad Tidende som resulterte i et fint oppslag. Vi har også hatt et
leserinnlegg i lokalavisen om behovet for tømmerkai på Rødskjær.
Harstad, 30. januar 2019

Arild Kulseng-Hansen
leder

Kjetil Høvde

Tore Ruud

styremedlem

styremedlem
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Trondenes
Aktiviteter i 2018
AKTIVITET

Næringspolitiske møter
Skogdag

Planleggingsmøte for
skogsaktivitet i
Harstad og Kvæfjord
Skogdag

Antall andelseiere 31.12.18: 24

DATO

STED

14-Sep-2018
25-May-2018

Rådhuset i
Kvæfjord
Kjøtta

ANT.DELT.

6
13

Handlingsplan og budsjett for 2019

PERIODE/MND

AKTIVITET

Februar

Besøk på Statkraft varme sitt anlegg på Hjellholmen

1 000 kr.

Mars

Årsmøte Trondenes skogeierlag på Røkenes gård

5 000 kr.

Mai

Skogdag i Skånland

5 000 kr.

Oktober

Medlemsmøte i forbindelse med Allskogs planer om
ressursregistrering i vårt område

5 000 kr.

Bilgodtgjørelse

1 000 kr.

Ledergodtgjørelse

2 500 kr.

Gaver
SUM:

BUDSJETT

500 kr.
20 000 kr.

1 av 2

Valgkomiteens innstilling.
Styremedlemmer.
Arild Kulseng-Hansen
Kjetil Høvde

gj.v.
gj.v.

Vararepresentanter.
Alf Yngve Rødland
Terje Benjaminsen

gj.v.
gj.v.

Valgkomite.
Odd Fuskevåg

ny.

Trondarnes skogeierlag sender leder som representant til årsmøte i Allskog.

Jan E. Transeth
Leder valgkomite.
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OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
12013 Trondenes

Skogeierlag

2018

2017

INNTEKTER
Tilskudd fra Allskog 2017
Grunnpott tilskudd
Årsmøtepott tilskudd
Aktivitetspott tilskudd
Andre inntekter
SUM INNTEKTER

0
5 000
1 000
5 800

15 000
0
0
0

0

0

11 800

15 000

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

2 646

SUM KOSTNADER

7 486

3 225

DRIFTSRESULTAT

4 314

11 775

4 314

11 775

0

0

320

3 920

2 923
303

600

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

