INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET
SKOGEIERLAG: NORDRE SUNNMØRE
STED: FJELLSTOVA, ØRSKOG
DATO: 17. MARS 2020

KLOKKESLETT: 19.30

FELLES ÅRSMØTE MED VESTNES 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 og sekretær
5. Valg av to til å underskrive protokoller
6. Orientering og presentasjon av foreslått organisasjonsendring som grunnlag for årsmøtet sin
sak 6 og andelseiermøtet sin sak 3.

ANDELSEIERMØTE
1. Valg av utsendinger til ALLSKOGs årsmøte dersom laget har utsending
2. Gjennomgang av ALLSKOGs årsmelding og regnskap
3. Høring av vedtekter og organisatoriske endringer
4. Med forbehold om vedtektsendring i ALLSKOGs årsmøte, foreta valg av interimstyre for
ALLSKOG NN skogeierlag

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. Behandle sak om skogeierlagets framtid med vedtak på vilkår. Årsmøtet tar stilling til om
dette skal behandles etter vedtektenes §§ 10 eller 12 i Normalvedtekter for skogeierlag.
ALLSKOGs årsmelding finnes på www.allskog.no
Servering av mat og kaffe.

Vel møtt!

ÅRSMELDING 2020
FOR NORDRE SUNNMØRE SKOGEIERLAG
Lagets
tillitsvalgte

Valgperiode

Leder:

Egil Fylling

Nestleder:

Torstein Vatne Rødset

Styremedlem:

Linda Kristin Stafset

Styremedlem:

Jorunn Håhjem

Styremøter
Det er gjennomført 4 møter.
Saker som har vært behandlet:
Planlegging av Temakveld «Stell din skog og plant» på Skytterhuset samt videre fremdrift i laget,
forslag til aktiviteter.
Det ble også diskutert ev. skogdag lørdag 7. september på Stafstsaga med grilling, foredrag om
ulike treslag, gardsaga, design & arkitektur i tre osv..
Denne skogdagen ble utsatt til 12/12-2019.
På «Stell din skog og plant» 12/6-2019 kom det ca. 15 stk. Det var innlegg/bidrag fra Andreas
Fjærli fra Allskog, Kolbjørn Snekvik fra kommunen og Jostein Dalen fra Aktivt Skogbruk.
Det ble nytt styremøte i november for å planlegge skogkvelden 12/12-2019 på Jentekolonien med
hovedtema «Proteiner fra den norske skogen til fiske & dyrefor.» Foredraget var ved
Ple Kårvåg fra Møre og Romsdal Skognæringsforum.
Det ble også foredrag & kåseri ved Torbjørn Stafset om historikken rundt «Gardsaga» i Skodje. Det
kom 25 stk. deltagere.
På styremøte februar 2020 ble det diskutert aktiviteter som var i 2019, og forslag til tema &
aktiviteter for 2020. Bla. er det flere i distriktet som har investert i ulike mindre sagbruk for bruk til
eget tømmer, og det er også
2-3 litt mer «proffe» sagbruk i distriktet som også tar på seg å sage for andre. Selv om mye av
denne aktiviteten er til fritid & hobby, så mener styret at det er med på å skape interesse for skogen
og skogskjøtsel.
Det ble forslag om å arrangere temakveld med tjærebrenning & kull osv., samt ulike treslag til
ulike byggverk.
Det ble også snakket om Årsmøtet og samkjøringen av dette med Vestnes Skogeierlag.

Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter):
Aktivitet
Skogdag på Stranda i regi av Fylkesmannen

Måned
Mai 2019

Navn deltaker(e):
Egil Fylling

Fagdag Skogsbilveg, Gjermundnes, Fylkesmannen

September 2019

Egil Fylling (på eget
initiativ/egen regning)

Representasjon i andre fora (eks.vis Regionverkstedet, ALLSKOGs årsmøte)
Årsmøte i Allskog, 2019. Egil Fylling
Regionmøte i Allskog, 2019, Egil Fylling

Andre saker/forhold skogeierlaget har vært engasjert i dette året:
Det ble forsøkt kurs om Skogfond og rentemidler i samarbeid med kommunen, regnskapsfører
og skogpådriver. Der deltok ca. 3 deltagere pga. misforståelse om utsending av innkalling. Styret
følger opp dette i 2020.
Det er flere i distriktet som har investert i ulike mindre sagbruk for bruk til eget tømmer, og det er også
2-3 litt mer «proffe» sagbruk i distriktet som også tar på seg å sage for andre. Selv om mesteparten av
denne aktiviteten er til fritid & hobby, så mener styret at det er med på å skape interesse for skogen og
skogskjøtsel.
Styret har også snakket om manglende kunnskap & muligheter som skogeiere har i forbindelse med
Skogfondet, f.eks. så kan du få dekket investeringer som det ikke gis statsbidrag til. F.eks. så gis det
ikke bidrag til kjemisk etterbehandling, men det er en godkjent kostnad som du kan bruke midler fra
skogfondet til.

Som vedlegg til årsmeldingen følger oversikt over innrapporterte aktiviteter i løpet av året.

AKTIVITETER 2019
Næringspolitiske møter

AKTIVITET
Fagdag i Skogbruk

DATO
STED
14-May-2019 Stranda

ANT.DELT
15

Skogdager/skogkvelder/sko Temakveld, Stell din 12-Jun-2019 Skytebana sine
leskogdager
skog og plant
lokaler-Skodje

15

Skogdager/skogkvelder

25

Ant medl 31.12:

Skogkveld

12-Dec-2019 Skodje,
Jentekolonien

91

VALGKOMITEENS FORSLAG 2020
FORESLÅR VALGKOMITEEN FØLGENDE VALG:

Vedtekter for skogeierlag sier følgende:
Skogeierlaget ledes av et styre på̊ 3 - 5 medlemmer.
Styrets leder velges hvert år av årsmøtet på̊ fritt grunnlag, for ett år om gangen, jfr. § 8.
Begge kjønn skal være representert i styret.
Det velges 2 varamedlemmer i nummerorden for ett år om gangen.
Valget på styremedlemmer gjelder for 3 år av gangen. Hvert år er da 1 eller 2 styremedlemmer på
valg.

Styrets leder:
Nåværende leder
Egil Fylling

Forslag navn på ny leder
Egil Fylling

Valgperiode
2020

Styremedlemmer:
Navn på nåværende medl.
Linda Stavset

Forslag navn nye styremedl.
Linda Stavset

Valgperiode
2020-2022

Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:
Navn
Torstein Vatne Rødseth
Jorunn Marie Haahjem
Ole Per Storhaug

Valgperiode
2018-2020
2018-2020
2019-2021

Nestleder (her velges 1 av de allerede valgte styremedlemmene):
Navn

Valgperiode

Øvrige verv i styret: det anbefales at styret konstituerer seg selv.

Varamedlemmer (det velges 2 i nummerorden):
Navn
1.Mikal Skodjereite
2. Jorunn Petra Giskemo

Valgperiode
2020
2020

Representant(er) til ALLSKOGs årsmøte (her skal det velges funksjon, ikke navn):
Navn
Leder
Valgkomite:
På valg
Kirsti Klokkehaug Fjørtoft
Dag Helge Lianes – har bedt om fritak, har flytta

Valgperiode (3
år)
2017-2019
2018-2020

Valgkomiteen består etter valget av:
Jorunn Solnørdal Myren (velges for 1 år)
Leder 2020
Elling Giskemo Ødegaard
2. år 2019-2021
Edvard Orvik
1. år 2020-2022
(den som har vært med i 2 år rykker vanligvis opp som leder og 1 nytt medlem velges)

Godtgjørelser til styret:
Forslag til vedtak: skogeierlaget følger ALLSKOGs forslag til anbefalte godtgjørelser.

Sted/dato: Skodje 22.02.2020

Valgkomiteen ved:
Kirsti Klokkehaug Fjørtoft

