INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET
SKOGEIERLAG: BARDU, MÅLSELV, INDRE SØR-TROMS OG MIDT-TROMS
STED: BARDUFOSSTUN
DATO: LØRDAG 21. MARS

KLOKKESLETT: 12.00

Det vises til brev og epost til samtlige andelseiere i skogeierlagene om sammenslåing av
skogeierlag i Troms.
Vi oppfordrer alle andelseiere til å delta i møtet, der den formelle sammenslåingen skal
opp til behandling.
MØTET STARTER MED LUNCH.

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. Sammenslåing av skogeierlagene
a. Alle lag behandlet sammenslåing i årsmøtet i 2019. Det er sendt brev til alle
andelseiere, ingen har ytret seg mot sammenslåing.
b. Forslag til vedtak: Skogeierlagene slå seg sammen til ett skogeierlag.
Forslag til nytt navn på skogeierlaget: Midt-Troms skogeierlag

2. Årsregnskap for skogeierlagene
3. Handlingsplan for nytt skogeierlag; hvilke aktiviteter ønsker andelseierne?
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!

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2020
FOR ________________________________________________ SKOGEIERLAG

PERIODE/MND

AKTIVITET

VALGKOMITEENS FORSLAG
PÅ ÅRSMØTE I (NYE) MIDT-TROMS SKOGEIERLAG
FOR 2020 (ÅR)
FORESLÅR VALGKOMITEEN FØLGENDE VALG:

Vedtekter for skogeierlag sier følgende:
Skogeierlaget ledes av et styre på 3 - 5 medlemmer.
Styrets leder velges hvert år av årsmøtet på 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

Styremedlemmer:
Navn på nåværende medl.

Forslag navn på ny leder
Inge Rognmo

Valgperiode
2020

Forslag navn nye styremedl.
Alf Edvart Sørfosbog

Valgperiode
2020-2023

Tor Einar Bones

2020-2022

Dag Agnar Solbakk

2020-2021

Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:
Navn

Valgperiode

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.

Valgperiode

2.
Representant(er) til ALLSKOGs årsmøte (her skal det velges funksjon, ikke navn):
Navn
Leder og nestleder
Valgkomite:
På valg

Valgperiode (3
år)

Valgkomiteen består etter valget av:
Leder 3 år
2 år
1 år
(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: ________________________________________
Valgkomiteen ved: _______________________________________________
(signatur)

