INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET
SKOGEIERLAG: RØYRVIK
STED: RØYRVIK GJESTEGÅRD
DATO: 15.03.2022

KLOKKESLETT: 19:00

I henhold til ALLSKOG SAs vedtekter og «Retningslinjer for skogeierlag» innkalles andelseiere og
støttemedlemmer til årsmøte i det lokale skogeierlaget.

SAKLISTE
1. Åpning ved leder av skogeierlaget
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
a. Valg av møteleder og protokollfører
b. Valg av to til å underskrive protokoller
3. Orientering om ALLSKOGs årsmelding og regnskap 2021
4. Høring av vedtektsendring – se vedlegg
5. Gjennomgang av skogeierlagets årsmelding, årsregnskap og handlingsplan
6. Valg
a. Valg av styre med varamedlemmer
b. Valg av valgkomite
c. Valg av utsending(er) til ALLSKOGs årsmøte (dersom laget har utsending)

ALLSKOGs årsmelding finnes på www.allskog.no
Servering av mat og kaffe.

Vel møtt!

SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGENE
SAK 4 HØRING AV VEDTEKTSENDRING
I ekstraordinært årsmøte i ALLSKOG SA i 2020 vedtok årsmøtet vedtektsendringer som berørte
mange paragrafer.
Årsaken til at vedtektene ble endret på et ekstraordinært årsmøte er at det ordinære årsmøtet i 2020
ble digitalt pga koronapandemien. Det ble derfor bestemt å flytte saken om vedtektsendringer til et
ekstraordinært fysisk årsmøte for å få en best mulig behandling av vedtektene.
Vedtektsendringen i 2020 ble gjennomført slik:
1.

Høring blant andelseierne i årsmøter i skogeierlagene i 2020.

2.

20 lag ga innspill ifm høringen.

3.

Styret i ALLSKOG SA behandlet innspilla, sluttet seg til de foreslåtte vedtektsendringene, og la saken
fram til behandling i ekstraordinært årsmøte 30.10.2020.

4.

Det ekstraordinære årsmøtet vedtok enstemmig de nye vedtektene.

Vedtektsendringen var bl.a. knyttet til paragraf 19 Valgordning.
Gammel § 19 :
Årsmøtet velger en valgkomité på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgene gjelder for tre år, hvorav 1/3 av medlemmene skiftes ut hvert år.
Årsmøtet velger også valgkomiteens leder, denne velges for ett år av gangen.
Ny § 19 (etter vedtak i 2020):
Valgkomite
•

•

Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgkomiteen skal settes
sammen med en representant pr valgkrets. Valgene gjelder for to år, hvorav to eller tre er på valg hvert
år.
Årsmøtet velger også valgkomiteens leder, denne velges for ett år av gangen.

En vesentlig endring i § 19 er at det nå ble stadfestet at valgkomiteens sammensetning skal knyttes
opp mot ALLSKOGs valgkretser (Troms, Nordland, Trøndelag nord, Trøndelag sør, Møre og
Romsdal).
Tidligere har dette ikke stått nedskrevet, men praksis har vært at valgkomiteen er blitt satt sammen
av 1 representant pr skogeierforening slik de var før fusjonen i 1999 = Troms skogeierforening,
Nordland skogeierforening, Inn-Trøndelag skogeierforening, Namdal skogeierforening, Sør-Trøndelag
skogeierforening og Møre og Romsdal skogeigarlag.

I forbindelse med årsmøte i 2021 ble det fremmet et endringsforslag fra Jens N. Jenssen, utsending
fra Malvik skogeierlag.
Forslaget ble lagt fram for årsmøtet i 2021, der årsmøtet vedtok at saken skulle høres i
eierorganisasjonen.
Forslaget lyder slik:
«Forslaget gjelder deler av §19 som omhandler valgordning. Mitt forslag berører spesifikt
valgkomiteens antall og antall år funksjonstid.
Nytt forslag: Valgkomite – skal bestå av 6 medlemmer, en fra hver av de opprinnelige
foreningsområdene, hvert medlem velges for 3 år av gangen.
Bakgrunn: Skal vi sikre at Allskog også i framtida er i stand til å rekruttere gode tillitsvalgte er det
særdeles viktig at valgkomiteen har lokal forankring og ansiennitet. Dette er særdeles viktig for å
bygge lojalitet til Allskog som selskap og interesseorganisasjon. Jeg vil advare mot at det er i
valgkomiteen kostnadsreduksjonene primært må komme».
(NB: Med de opprinnelige «foreningsområdene» vises det her til Troms skogeierforening, Nordland
skogeierforening, Inn-Trøndelag skogeierforening, Namdal skogeierforening, Sør-Trøndelag
skogeierforening og Møre og Romsdal skogeigarlag).

Endringsforslaget vil medføre at valgkrets Trøndelag nord vil få 2 representanter i valgkomiteen.
ALLSKOG har fem valgkretser. Demokratiet er basert på likeverd mellom andelseiere og valgkretser
selv om antall utsendinger reguleres av antall medlemmer.
Fem valgkretser har til sammen 71 utsendinger basert på antall andelseiere pr 31.12.
Valgkomiteen ble derfor i 2020 vedtatt endret slik at det blir valgt ett medlem fra hver valgkrets.

Saken sendes med dette til høring hos andelseierne i forbindelse med årsmøter i skogeierlagene,
slik at den kan realitetsbehandles i forbindelse med årsmøte i ALLSKOG SA 29. april 2022.
Årsmøtet i skogeierlaget gjennomfører høring, og sender sine synspunkter inn til ALLSKOG
gjennom innføring i protokollen.

ALLSKOGs vedtekter finner du på www.allskog.no > OM ALLSKOG

ÅRSMELDING 2021
FOR ALLSKOG RØYRVIK SKOGEIERLAG
Lagets tillitsvalgte:

Valgperiode

Leder:
Hilde Helen Staldvik
Nestleder:
Pål Rune Nyvik
Styremedlem:
Geir Anton Staldvik
Styremedlem:
Dan Carlos Nyvik
Styremedlem:
Daniel Heggli
Varamedlem:
Bård Toresen
Varamedlem:
Lars Alvar Thomasson
Valgkomite:
Leder:
Karl Henrik Einarsen
Medlem:
Hallgeir Pedersen
Medlem:
Elida Sætermp

Styremøter
Det er gjennomført 6 styremøter.
Av de viktigste sakene styret har behandlet:
Aktiviteter til tross For Covid19
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter):
Møte med

Måned

Deltakere fra laget

Andre saker/forhold skogeierlaget har vært engasjert i dette året:
Hvordan kan vi engasjere ungdommen?
Hvordan skape engasjement / aktivitet for å utnytte skogressurser til ny næringsutvikling.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

AKTIVITETER
Røyrvik
Røyrvik
Røyrvik
Røyrvik
Røyrvik
Røyrvik
Røyrvik
Røyrvik

Type aktivitet
Skogdager/skogkvelder
Skogdager/skogkvelder
Styremøter
Styremøter
Styremøter
Styremøter
Styremøter
Styremøter

Navn på aktivitet
Temamøte tilskuddsordninger
Førjulskveld med mat og skogprat

Dato
29-Apr-2021
09-Dec-2021
08-Feb-2021
04-Mar-2021
08-Apr-2021
03-Jun-2021
18-Aug-2021
18-Nov-2021

Sted
Teams
Røyrvik gjestegård
Teams
Røyrvik gjestegård
Teams
Teams
Teams
Gruvekafeen- Skorovas

Ant.delt.
6
16
5
5
5
5
5
5

OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE
Skogeierlag

12037 Røyrvik

2021

2020

INNTEKTER
Tildelte inntekter fra Allskog SA

20 250

30 000

SUM INNTEKTER

20 250

30 000

9 699

25 216

1 155

1 015

5 025

2 982
2 631

SUM KOSTNADER

15 879

31 843

DRIFTSRESULTAT

4 372

-1 843

4 372

-1 843

21 781

21 781

KOSTNADER
Tillitsmannsgodtgjørelse og andre personalkostnader
Kostnader lokaler
Reisekostnader
Telefon og porto
Møtekostnader
Fagarrangement og ekskursjoner
Profilering
Andre driftskostnader

FINANS
ÅRSRESULTAT
(Informasjonen under gjelder kun enkelte lag)

Lagets disposisjonsfond

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2022
FOR ALLSKOG RØYRVIK SKOGEIERLAGSKOGEIERLAG

PERIODE/MND

AKTIVITET
Skogkveld med tema / aktivitet

Mars
Deltagelse med stand på Bærflækkdagan
Juni

Feltkontrollørskurs
September

Skogkveld – tema fellefangst

Sosialt samvær m/ bespisning
Desember

