
 

 

 

AGENDA FOR ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 
 

Vi ønsker velkommen til digitalt andelseier-/årsmøte i skogeierlaget. 
 

             TIRSDAG 19. MAI 2020 KL. 1900 
 
Merk at møtet starter opp allerede kl. 1800.  
Den første timen vil vi bistå med tekniske problemer dersom noen ikke klarer å logge seg inn. 
Dersom du får problemer, sender du en epost til: formapost 
 
Du har fått egen epost med link til møtet. Når du klikker på denne linken vil du bli ført videre til en 
internettside. Du må med andre ord ha pc, mobil eller nettbrett samt internett for å delta i møtet. 
 
Møtet direktesendes og det vil være mulig å stille spørsmål underveis. 
 
Alle andelseiere i de 42 skogeierlagene har fått tilsendt sms 24. april med beskjed om å registrere 
egen epost. De som evt ikke har fulgt opp denne sms’en, vil ikke få innkalling til møte da det ikke vil 
være teknisk mulig å få dette til. Møtet anses derfor for lovlig innkalt. 
 

 
1. Åpning ved administrerende direktør Snorre Furberg  

 

ANDELSEIERMØTE 

2. Gjennomgang av ALLSKOGs årsmelding og regnskap 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.  

 

3. Orientere om forslag til vedtekter og organisatoriske endringer 

Forslag til vedtak: Styret i det lokale skogeierlaget får fullmakt til å behandle saken og sende 

sine innspill til ALLSKOG SA ved Vedtektsutvalget innen 30. september 2020.  

Det tas sikte på behandling og vedtak i ekstraordinært årsmøte i ALLSKOG SA 29. oktober 

2020. 

 

4. Velge interimstyre for ALLSKOG NN Skogeierlag (med forbehold om vedtektsendring i 

ALLSKOGs ekstraordinære årsmøte). Interimstyret skal være identisk med styret i 

skogeierlaget. 

Forslag til vedtak: Det velges et interimstyre for ALLSKOG NN Skogeierlag. Dette styret er 

identisk med skogeierlagets styre (valg, se punkt 7 i agenda). 

 

5. Velge utsending(er) til ALLSKOGs årsmøte dersom laget har utsending 

Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag støttes. 

 



 

 

 

ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET 

6. Informasjon om Troms-skogbruket 

 

7. Fastsetting av styrets godtgjørelse 

Forslag til vedtak: Skogeierlaget følger ALLSKOGs anbefalte satser. 

 

8. Valg 

Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag støttes. 

 

9. Navn på nytt skogeierlag ved sammenslåing 

Forslag:  

a. Ytre Troms skogeierlag 

b. Fjordane skogeierlag 

c. Midt-Troms 

d. Annet = forslag om annet navn eller dersom du stemmer mot 

 

 

 

Framover: 

Det anbefales at skogeierlaga inviterer til medlemskveld og behandler skogeierlagets årsmelding, 

regnskap og handlingsplan i løpet av sommer/høst, i tråd med retningslinjer for smittevern. 

 

Det vil også være en fin anledning til å involvere andelseierne i forslaget til vedtekts- og 

organisatoriske endringer som styret har frist til 30. september 2020 å svare på.  

 

 

ALLSKOGs årsmelding finner du her: https://www.allskog.no/upload/2020/02/28/allskog-

arsmelding-2019-2.pdf 

 

Andre dokumenter finner du på: https://www.allskog.no/arsmote-i-skogeierlaget 
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