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Det innkalles herved til
årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag
på Kvatninga
Onsdag den 24. juni 2020
Program for dagen:
09.30
10.00-12.00

12.00-12.45

13.00-15.30

Oppmøte og kaffe
Årsmøte 2020
Velkommen til årsmøte ved styreleder Anders Børstad
Velkommen til Overhalla ved Ordfører Per Olav Tyldum
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsmelding 2019
Sak 5 Regnskap 2019
Sak 6 Årsplan og budsjett 2020
Sak 7 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer
Sak 8 Fastsette medlemskontingent
Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Valg av styreleder og nestleder
Valg av revisor
Valg av utsendinger til landsmøtet i DnS i 2022 (utsettes til 2021)
Valg av valgkomite
----------------------------------------------------------------------------------------------------Lunsj

Temadag
Framtidsskogen i Trøndelag
Omvisning hos Skogplanter Midt Norge og Foredlingssenteret til
Skogfrøverket. kaffeservering.

Med hilsen
Anders Børstad, styreleder
&
Rannveig J. Kristiansen, daglig leder
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Skogselskapet i Trøndelag
Skolegata 22
P-bygget 2.etasje
7713 STEINKJER
www.skogselskapet.no
Daglig leder

Rannveig J.
Kristiansen
Skogkonsulent Hans Brede

47640366

rannveig.kristiansen@skogselskapet.no

95065685

hans.brede@skogselskapet.no

Prosjektleder
TILVEKST
Prosjektleder
Vegpådriver
Prosjektleder
Vegplanlegger
Styreleder

Asgeir Murvold

99413415

asgeir.murvold@skogselskapet.no

Hans Christian
Borchsenius
Sigbjørn
Hammer
Anders Børstad

91811623

hans.christian@borchsenius.net

92264616

sigbjoernhammer@gmail.com

91169228

anders@verdalsbruket.no

Forside: Sanking av kongler til frø-testing, på oppdrag for Skogfrøverket.
Bilder er tatt av Skogselskapet, hvis ikke annet er nevnt.
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1. STYRET HAR ORDET
Styret har ordet
2019 er historie og vi i Skogselskapet i Trøndelag ser tilbake på et år med mange aktiviteter,
arrangementer, arbeidsoppgaver og ikke minst positive hendelser. Det er slik vi vil ha det!
Vi oppfyller vårt formål
Vårt ideelle arbeid står sterkt. I løpet av 2019 var vi i direkte kontakt med over 2300 elever og
250 lærere i den trønderske skolen. Det betyr at nærmere 3000 personer har økt sin kunnskap
om skog, skogens betydning og hvilke muligheter den gir oss. Vårt oppdrag er å framsnakke alle
de positive sidene ved skogressursen og oppfordre til en aktiv bruk.
Nytt rekrutteringsprosjekt
Vi er stolte over ha fått etablert et nytt 3-årig rekrutteringsprosjekt sammen med Skognæringa i
Trøndelag. Den 1. februar ble Asgeir Murvold ansatt i 100% stilling. Skogselskapet har hatt
ansvaret for rekrutteringsprosjektene i næringa siden 2011, med det har vi opparbeidet oss solid
erfaring med hvordan drive et effektivt og velfungerende rekrutteringsarbeid i tett samarbeid
med skoler og bedrifter. Det vil vi fortsette med.
Egne eiendommer
Det er store prosjekter på gang på flere av våre eiendommer. Her kan nevnes utvidelse av
Sjåenget steinbrudd i Overhalla, salg av arealer på Skjerdingstad og salg av arealer på Stiklestad.
Realisering av verdier vil bidra til å styrke satsingen på Kvatninga og sørge for økt aktivitet i
henhold til vårt formål.
Skogsåret 2019 i Trøndelag
Det ble hogd 832.000 kbm i Trøndelag i 2019. Dette er omtrent gjennomsnittshogsten de siste
100 år, men en nedgang i forhold til de 6 foregående år. 5 millioner planter ble satt ut, og
plantinga begynner å nærme seg nivået på tidlig 2000-tall. Det gjenstår fortsatt et par millioner
planter for å nå det nivået, som er ønskelig. Ungskogpleien var rekordlav med sine 27.000 dekar
og det samme for markberedning med knappe 2.400 dekar. Veibyggingsaktiviteten har tatt seg
opp, og 55 km med skogsbilveier ble ferdigstilt.
Inn i en «annerledes» tid!
Nå som vi skriver denne årsmeldingen er vi midt i en helt spesiell tid i Norge og i resten av
verden. Covid-19, Korona-viruset, påvirker oss alle og det aller meste av det vi driver med. For
Skogselskapets arbeid så påvirker dette i størst grad vår ideelle aktivitet og rekrutteringsarbeidet.
Med stengte skoler avlyses skoleskogdager og andre større arrangementer som er booket inn. Vi
prøver i stor grad å flytte slike aktiviteter til høstsesong og håper i det lengste at vi får
gjennomført som planlagt. Inntil da blir oppdrag for Skogfrøverket og alt av forefallende arbeid
prioritert.
Det ligger 4millioner skogplanter på lager i Trøndelag som Skogplanter Midt Norge har produsert.
Det må være vårt felles mål at alle disse skal i jorda til sommertørken kommer!
Vi vil til slutt få takke alle ansatte for godt samarbeid og godt arbeid i året som gikk.
Styret
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2. ARRANGMENT OG AKTIVITETER
Skogselskapet har i løpet av 2019 arrangert og tatt del i følgende arrangement.
Skoleskogdager
Verdens Miljødag -Skogens Brannvokter
Friluftsdagene Rennebu inkl Skogens Brannvokter
Skoleskogdag Tydal inkl Skogens Brannvokter
Skoleskogdag Hunn, Overhalla og Hunn Montessorriskole
Skoglekene, Binde skole
Skoleskogdag Tanem og Sørborgen skole
TreomTre spikking Binde
Skoleskogdag Høylandet inkl Skogens Brannvokter
Skoleskogdag Rosmælen skole inkl Skogens Brannvokter
Skoleskogdag Flå skole inkl Skogens Brannvokter
Skoleskogdag Soknedal skole
Skoleskogdag Meldal barne og u-skole
Skoleskogdag Åsly
Innovasjonscamp Hoeggen Skole, Melhus
Innovasjonscamp Hoeggen Skole, Midtre Gauldal
Skoleskogdag Egge
Skoleskogdag Steinkjer
Hospiteringsdager, Verdalselever
Hospiteringsdager, Steinkjerelever
Skoleskogdag Tonstad,Stabbursmoen, Steinerskolen
Skoleskogdag Selsbakk
Skolebesøk Øya Ungdomskole
SKOGKURS. Støren u-skole
Skoleskogdag Selbu
Foredrag Karrieredag Midtre Gauldal
Hospiteringsdager Verdalselever
Hospiteringsdager, Steinkjerelever
Hospiteringsdager, Steinkjerelever
Skolebesøk Støren u-skole
Skolebesøk Snåsa u-skole
Skolebesøk Grong u-skole og Grong vgs
Skolebesøk Skjetlein vgs
Skolebesøk Mære vgs
Skolebesøk Olav Duun vgs
Foredrag Charlottenlund vgs
Bedriftsbesøk Norske Skog Skogn, Levanger vgs
Bedriftsbesøk Norske Skog Skogn, Verdal vgs
Foredrag Meldal vgs
Skolebesøk Skjetlein vgs
Skoleskogdag,bedriftsbesøk,rekruttering Selbu
Skolebesøk Mære inkl fylkesting AP
Skolebesøk Øya vgs
Foredrag lærlinger , Levanger x 2
Foredrag nettverk grønne næringer
Sustainable mangagement of ecosystem services.NTNU
SUM

Klassetrinn
Antall elever
1.-2. +bhg
150
1.-4.
25
1.-4.
32
4
57
5
12
5
80
1.-6.
85
6
20
6
20
6
20
5.-7.
45
5.-7.
125
7
28
8
50
8
50
8
120
8
180
9
30
9
15
9
100
9
130
10
10
10
18
10
60
10
300
10
30
10
30
10
11
10
53
9.-10.
20
9.-10,vg1
55
vg 2
10
vg 2 skog
12
vg1 bygg
28
vg1 TIP
40
vg1 TIP
10
vg1 TIP
22
vg1 TIP og elektro
90
vg1 yff skog
15
vg1-vg2
55
vg2 skog
14
vg3
15
Lærlinger
30
Master
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25
2327

Lærere
10
5
3
6
1
6
5
1
2
2
6
15
3
5
5
10
10
5
3
5
4
4
1
8
21
5
5
8
4
2
10
2
3
2
4
4
5
8
4
30
2
1
0
6
1
252
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Andre arrangement
Høylandet Landbruksdagan -Skogens Brannvokter
Rennebumartna - Skogens Brannvokter
Friluftslivets dag Steinkjer -Skogens Brannvokter,spikking
Høstdag ved Haukvatnet -Skogens Brannvokter
Flerkulturell familiedag Rønningen
Foredrag skog og klima-Røros
Industriens dag Verdal
Familieskogdag Namsos - Skogens Brannvokter
Elggrlling Statskog
Landsmøte i Kvinner i Skogbruket
Skogkveld nye Skogeiere ,Namdal x2
Lammegrilling nettverksamling Verdal

Antall barn
20
100
100
105
15
300
50

Antall på arrangement
200
3500
2300
25
30
315
105
40
40
60

Rekrutteringsprosjektet TILVEKST bidrar med mange av deltakelsene, spesielt de som er
rettet mot videregående skole og siste års grunnskoleelever.
Bildene nedenfor viser noen glimt fra vår aktivitet i 2019.
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3. PROSJEKTER
Vegplanlegger- og veipådriveraktiviteten ble videreført som et ledd i fylkesprosjektet
«Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid». Arbeidet blir
utført gjennom Sigbjørn Hammer og Hans Christians Borchsenius. I 2019 var veipådriver
involvert i 16 veier og vegplanlegger leverte detaljplan for 5 anlegg med til sammen 11 km
vei. Behovet for bedre skogsveier er stort, men oppdragene er for få.
Den 1. februar ble Asgeir Murvold ansatt i det nye 3-årige
rekrutteringsprosjektet TILVEKST. TILVEKST eies av Skognæringa i
Trøndelag og er et resultat av kompetansebehovet som er kartlagt
i verdikjeden i Trøndelag. Skogselskapet har personal og
regnskapsansvar. Det som skiller dette rekrutteringsprosjektet fra
tidligere VELG SKOG prosjekter er fokuset på hele verdikjeden, dvs
at man inkluderer industrileddet på bygg og fiber, og dermed flere
studieretninger.
Prosjektet er finansiert med midler fra både næringa selv og det
offentlige, med Trøndelag fylkeskommune som den store
bidragsyteren.
Skogselskapet har også i 2019 bistått Skogfrøverket i en rekke oppgaver.
Arbeidet har bestått av sanking av podekvist, barprøver og frøprøver, poding,
arbeid på foredlingssenteret og revisjon av flere forsøksfelt både på gran og
juletre. Arbeidet blir høyt prioritert siden dette er viktig for fremtidig
frøforsyning i Midt Norge.
I forbindelse med fylkeskommunens strategiarbeid for klima utarbeidet
skogselskapet et kunnskapsgrunnlag for skog og jord.
Sammen med Det norske Skogselskap og de andre fylkesskogselskapene deltar Trøndelag i
flere felles prosjekter. Dette er i hovedsak aktivitet som kan knyttes til våre skoleskogdager
og større friluftsarrangementer.
ARENA Skog prosjekt ble avsluttet ved utgangen av året. Skognæringa i Trøndelag fikk i
oktober positivt tilsagn fra innovasjon Norge til et nytt 5-årig ARENA PRO prosjekt. Det nye
prosjektet har fått navnet WOODWORKS! Cluster. Skognæringa i Trøndelag er en
velfungerende og komplett skog- og trebasert næringsklynge som har samarbeidet siden
2014. Skogselskapet i Trøndelag har vært medlem siden oppstarten og vært representert i
styringsgruppa ved Randi Dille. Daglig leder Rannveig Kristiansen trer ut av rollen som
prosjektleder når prosjektet går fra ARENA SKOG til ARENA PRO. Les mer om de ulike
satsingene, prosjektene og aktivitetene på www.arenaskog.no
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4. EGNE EIENDOMMER
Areal og skog
Eiendom

Totalt
areal
1 669

Dyrka Produktiv
mark
skog
217
1 285

Eierskap
siden
1941

Kvatningen, Kråkholten,
Ravaldmoen og Heia,
Overhalla
Flasnesmyra, Overhalla
309
290
1955
Spjutnes/Hakkmoen,
3 375
20
2 722
1921
Namsos
Sandholt, Melhus
3 390
11
2 243
1959
Skjerdingstad skog, Melhus
789
84
301
1946
Beversmark, Åfjord
1 486
2
1 015
1961
Skjørholmskogen, Verdal
345
339
1939
Åsen Frøavelsgård avd.
66
(66)
1939
Stiklestad
SUM
11 429
(400)
8 195
Tabell: Oversikt over Skogselskapet i Trøndelag sine eiendommer.

Takst år
1993

2016
2014
2014
2011
2016
-

Totalt har vi 9500 dekar skog. Av dette er 8200 produktivt skogareal - herav 7716 dekar i
bestandslistene. Grovt sett anslås ca. 70 % av produktivt skogareal som drivverdig. 30 % er i
posisjon for evigheten.
Kvatningen, Overhalla.
Skogfrøverkets foredlingssenter på Kvatninga er stadig under utvikling, og i 2019 startet
stiklingproduksjon.
Solcellepanelene produserte 73.840 kwh i løpet av året, der 41.230 gikk til eget forbruk og
ca. 32.610 til salg.
Skogselskapet og nabo Christoffer Elnan går sammen om utvidelse av Sjåenget Steinuttak.
Reguleringsplan sendes til Overhalla kommune for behandling i starten av 2020.
Nye skogbruksplaner i Overhalla forventes ferdig ila 2020.
Kråkholten klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. Klonarkivet må utvides, og i den forbindelse
ble det planlagt og gjennomført hogst på arealene rundt eksisterende klonarkiv. Kvantumet
ble 175 kbm. I 2020 blir det satt ut podinger/kloner på arealet.
Dyrkamarka på Kvatninga leies ut til naboer, og jakta organiseres gjennom Vestre Skage
jaktfelt og Meosen jaktfelt. Fiske i Namsen administreres gjennom fiskevaldet
Kråkholten/Sandmoen. Christoffer Elnan er nytt medlem i samarbeidet og fiskekort vil etter
hvert selges via Inatur, i tillegg til grunneiere.
Årsmelding 2019 – Skogselskapet i Trøndelag
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Det leies ut kontorer og fasiliteter til Allskog, Skogkurs og Skogplanter Midt Norge i
Administrasjonsbygget. Møterom og sal leies ut gjennom hele året.
Arboretet
Antall treslag er 37. Anlegget er klart for besøkende og grillhuset er benyttet i ulike
sammenhenger. Det er mulig å leie Grillhuset til selskaper, som også inkluderer en omvisning
i det flotte anlegget.
Heia, Overhalla
Flasnesmyra, Overhalla
Hakkmoen, Namsos
Ingen aktivitet
Spjutnes, Namsos
Spjutnes klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. På sikt kan det bli aktuelt å utvide klonarkivet.
Skoggjødsling var på programmet, men ble ikke gjennomført pga for lite areal for
gjennomføring av helikoptergjødsling. Jakt organiseres gjennom jaktfelt Elvalandet Søndre.
Ny forvaltningsplan skal utarbeides fra 2020.
Sandholt, Melhus
Det er fortsatt areal som må forynges etter hogsten i 2017. Noe kan bli aktuelt som
forsøksareal. Jakt administreres av Hovin og Krogstad grunneierlag. Skogsveg administreres
av Sandholtvegen veglag. Skogselskapet deltar for tiden i begge i styrer.
Skjerdingstad, Melhus
Hogst ble planlagt og gjennomført i årsskiftet 2019/2020. Kvantumet blir ca. 1200 kbm på
35 dekar. Prosess om salg av areal i forbindelse med nedlegging av planteskolen pågår. Det
foreligger opsjonsavtale med Melhus Utviklingsarena AS om et ev. kjøp ved omregulering
av arealet. Skjerdingstad ble benyttet som plante-lager og til utlevering av planter høsten
2019. Dette er også aktuelt for våren 2020. Jakt administreres av Vestre Vassfjell
grunneierlag.
Beversmark, Åfjord
Ingen aktivitet. Kun behov for ungskogpleie etter siste hogst. Elgjakt leies ut til nabo.
Skjørholmskogen
Det er fortsatt areal som må plantes til etter hogst i 2017. Areal til klonarkiv leies ut til
Skogfrøverket.
Stiklestad Frøavelsgård
Deler av arealet er aktuelt til ny skole for området. Det er vedtatt at arealet skal selges, og
forhandling om pris med kommunen pågår. Det ble påvist forurensninger av
heksaklorbenzen i grunnen. Dette medfører ekstrakostnader for opparbeiding av området og
har betydning i forhandlingene.
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5. SKOGPLANTER MIDT -NORGE AS
Skogplanter Midt Norge AS ble stiftet den 1.august i 2002 og eies 100 % av Skogselskapet i
Trøndelag. All produksjon ved Skjerdingstad ble flyttet til Kvatninga i 2019.
Skogplanter Midt Norge AS ble stiftet den 1.august i 2002 og eies 100 % av Skogselskapet i
Trøndelag. All produksjon ved Skjerdingstad ble flyttet til Kvatninga i 2019.

Informasjon fra styret 2019
Styret i Skogplanter Midt-Norge har bestått av:
Erling Gartland
styreleder
Vigdis Hjulstad Belbo
Anders Børstad
Solbjørg Kjølstad
Morten Lien
Etter at Skjerdingstad ble utfaset er det i samråd med de ansatte ikke valgt inn ansatte
representant.
Det er avhold 6 styremøter derav 2 telefonmøter. Det er behandlet 38 protokollerte saker.
Planteleveransen endte totalt på 5,053 mill. planter. Dette er en nedgang i forhold til 2018
på ca. 200`planter. Høstplantinga endte på 1,066 mill. planter noe som er rekord for vår del,
ca. 100`planter mere enn i 2018. Av andre inntekter kan nevnes utleie av arbeidskraft til
Skogfrøverket, ca. 150`, samt utleie av areal til vinterlagring, ca. 140`. Selskapet har hatt en
omsetning på kr 13.083.304, - Årsregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr. 168.617, Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes herved at denne
forutsetningen er til stede.
Leieavtalen på Skjerdingstad gikk ut 31.08.19 og avdelinga ble formelt nedlagt fra samme
dato. De ansatte gjorde en stor jobb gjennom sommeren med opprydding i og rundt
anlegget. Da anlegget ikke ble solgt/utleid foregikk høstutleveringa fra anlegget som
tidligere.
Fra 1. september ble det ansatt ny daglig leder i bedriften og tidligere leder, Per Olav
Grande, gikk over i en 50 % stilling som seniorrådgiver. Styret retter en stor takk til Per Olav
for den jobben som er utført i over 40 år.
Arbeidsmiljøet ved bedriften er bra, og det jobbes kontinuerlig med å opprettholde et godt
arbeidsmiljø. Etter at Skjerdingstad ble nedlagt består selskapet av 3,5 faste stillinger derav 1
kvinne. Antall sesongansatte er 15, derav 9 kvinner. Av alle sesongansatte er 9 polske
Årsmelding 2019 – Skogselskapet i Trøndelag
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arbeidere, hovedsakelig innleid i forbindelse med pakking av planter. Det er ikke registrert
skade på arbeidsplassen i 2019.
Styret anser virksomheten for ikke å forurense det ytre miljøet og alt avfall fra bedriften
kildesorteres. Skogplanter Midt-Norge er sertifisert som miljøfyrtårn og har gjennom dette
forpliktet seg til å arbeide aktivt for å minske belastningen på det ytre miljøet.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, viser etter styrets
oppfatning et rettvisende bilde av selskapets finansielle og økonomiske situasjon.

Kvatninga 11.05.2020
Erling Gartland
Styreleder

Vigdis Hjulstad Belbo

Anders Børstad

Solbjørg Kjølstad

Morten Lien

Jo Magne Tyldum
Daglig leder

Prikleroboten på Kvatninga. Den har en kapasitet på 18000 planter pr time.
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6. STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON
Styresammensetning
Styremedlemmer
Anders Børstad -leder
Morten Lien - nestleder
Vigdis H. Belbo
Erling Gartland
Solbjørg Kjølstad

Kommune

Periode

Levanger
Støren
Snåsa
Namsos
Høylandet

2 år 19/21
2 år 18/20
2 år 19/21
2 år 19/21
2 år 18/20

Anders Børstad ble valgt til styreleder for ett år.
Morten Lien ble valgt til nestleder for ett år.
Nr.
1
2
3

Varamedlemmer
Ståle Solem
Bård Håvard Viken
Bodil Haukø

Kommune
Rennebu
Høylandet
Røyrvik

Periode
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Valgkomité

Kommune

Periode

Torgunn Sollid Bolås
Arnold Hamstad

Steinkjer
Leinstrand

18/20
19/21

Olav Wassås

Nærøysund

20/22

Møter fast i styret

Revisor
Revisorfirma DELOITTE Steinkjer. Avtale fra 1.1.2020
Medlemmer
Det er pr. 31.12.19 712 medlemmer registret i vårt medlemsregister. Det faller stadig fra
noen medlemmer på grunn av alderdom m.m.
Ajourhold av registeret er tidkrevende og er avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmer.
Endringer i adresse eller medlemskap sendes rannveig.kristiansen@skogselskapet.no eller
ring på tlf. 47640366.
Administrasjon og prosjektansatte
Hovedkontoret flyttet i slutten av august ut fra Høvdingveien 10 til Innovasjons Campus i
sentrum av Steinkjer. Innovasjons Campus er en samhandlingsarena hvor i underkant av 40
virksomheter har sine kontorer sammen med Nord Universitet.
Årsmelding 2019 – Skogselskapet i Trøndelag
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Rannveig Jørstad Kristiansen, daglig leder (90 %) – kontorsted Steinkjer.
Hans Brede (100 %), skogkonsulent – kontorsted Bøndenes Hus, Trondheim.
Asgeir Murvold (100 %), prosjektleder TILVEKST (fra 1.2.2019) – kontorsted Bøndenes Hus.
Hans Christian Borchsenius, Skogsvegpådriver og Sigbjørn Hammer, Vegplanlegger.
AFRIKA
I oktober fikk de faste ansatte reise til Etiopia sammen
med 11 andre skogselskapansatte. Det var Ola Gram
Dæhlen fra Oppland Skogselskap som var
initiativtager til reisen da han har jobbet med
skogreising- og planteskoleprosjekter i mange år.
Turen varte i 10 dager og startet i Addis Abeba. Derfra
gikk reisen via Bahir Dar og deretter en stor rundtur
nordøstover i «slitne» Pick Up`er og tilbake til Addis Abeba. Opplevelsene stod i kø i et
fantastisk varierende landskap, fra frodige fjellsider med eukalyptustrær til knusktørre,
nedbeitede områder overfylt med mennesker. En reise som aldri vil bli glemt.
Møter
Årsmøte 2019 ble avholdt på Norske Skogn den 25.juni. Ordfører Robert Svarva ønsket
deltakerne velkommen til Levanger. I etterkant ble det avholdt fagmøte hvor Lars Johanson
fra RISE PFI og Stig Klomsten, leder i Kystskogbruket holdt interessante innlegg omkring skog
og klima, og ikke minst nye spennende produkter fra skogen.
Det ble i 2019 avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker.
Landsmøte
Det ble ikke avholdet Landsmøte i 2019.
Rådsmøte x2
Rådsmøte 2018 ble av styret i DnS besluttet å flyttes til starten av 2019, dette av ulike
årsaker. Det første Rådsmøte dette året ble dermed avholdt den 29. januar på Gardermoen.
Lasse Heimdal fra Norsk friluftsliv holdt innlegg. Skogselskapet er en av 17
medlemsorganisasjoner som er med i Norsk Friluftsliv. I Rådsmøte ble det også satt fokus på
samarbeid og utvikling mellom Fylkesskogselskapene, mellom DnS og Fylkesskogselskapene
og aktuelle samarbeidspartnere som Fylkesskogselskapene kan ha i eget fylke. Samarbeid
skaper utvikling og vårt ideelle arbeid spres via andre kanaler på en positiv måte.
Det andre Rådsmøte ble avholdt den 13.-14. november på Stjørdal. Det har lenge vært et
sterkt ønske fra flere fylkesskogselskap å flytte Rådsmøte ut i geografien, Trøndelag tok på
seg ansvaret som vertsfolk.
Klyngeleder Kjersti Kinderås fra ARENA SKOG/WOOD WORKS prosjektet holdt et svært
interessant innlegg om verdikjedesamarbeid og mulighetene det gir å stå sammen.
Styreleder i DnS Randi Dille fulgte opp forrige workshop hvor Fylkesskogselskapene
konkretiserer samarbeidsmuligheter og hva som bidrar til at vi blir sterkere sammen. En
positivt og ikke minst kreativ samling.
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9. VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG
Vedtekter for Skogselskapet i Trøndelag
Vedtatt på stiftelsesmøte i Hegra den 9. juni 2006
Godkjent av Det norske Skogselskap den 13.09.06.
Sist endret: Årsmøte 31.5.2011

§ 1 Selskapets formål.
Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en
langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens
mangesidige betydning.

§ 2 Selskapets kontoradresse.
Skogselskapet i Trøndelag sin kontoradresse er Steinkjer.

§ 3 Medlemskap.
Som medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag kan opptas enkeltpersoner og juridiske personer (lag,
foreninger, bedrifter, m.fl.).
Medlemmer som tross påkrav, ikke har betalt medlemskontingent, betraktes som uttrådt av
skogselskapet.
Medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag vil samtidig være medlemmer av Det norske Skogselskap.
Skogselskapet står tilsluttet Det norske Skogselskap.

§ 4 Selskapets administrasjon.
Selskapets administrasjon bestå av den bemanning styret bestemmer.
Selskapets administrasjon er underlagt styrets ledelse. Administrasjonens ledelse representerer
selskapet utad i saker som naturlig inngår i den daglige ledelse av selskapet og kan meddeles prokura
av styret (fullmakt til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette, i samsvar
med Lov om prokura av 21.06.85).

§ 5 Styrets sammensetning og valg av styre.
Skogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Valg av styremedlemmer og
varamedlemmer skjer på selskapets årsmøte. Styret og varamedlemmene velges blant selskapets
medlemmer. Som styremedlemmer kan også velges juridiske personer (den som vedkommende
juridiske person utpeker).
Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år av gangen. Styremedlem kan kun velges for inntil 3
valgperioder i sammenheng. Ved spesielle tilfeller kan styremedlem velges for ytterligere en
valgperiode. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av
gangen. 3 varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år av gangen.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Medlemmene har plikt til å stemme
og vedtak blir gjort med stemmeflertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
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Styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik personlig
betydning for egen del eller noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for selskapets daglige leder.
Styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperiodens utløp dersom særlige grunner foreligger.
Styremøte avholdes så ofte det er nødvendig og ledes av styrets leder. Innkalling til møter skal skje
med minst 1 ukes varsel, sammen med saksliste og saksutredning.
På styremøtet har administrasjonens ledelse møte og talerett. Selskapets administrasjon skal
forberede de saker som skal behandles av styre, i samråd med styrets leder.
Det skal føres skriftlig protokoll fra styremøtene. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere,
behandlingsmåten og styrets beslutninger.

§ 6 Styrets oppgaver.
Styret skal sammen med administrasjonen forestå den daglige ledelse av selskapet. Dette innebærer
ivaretakelse av selskapets interesser, forvaltning av selskapets midler, faste eiendommer og ivareta
selskapets angitte formål.
Til styret hører for øvrig følgende saker:
•

Myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse av ansatte, inngå arbeidsavtale, fastsette deres
lønn mv.

•

Skal sammen med administrasjonen være ansvarlig for forberedelsen til årsmøtet og de
saker som i henhold til vedtektene skal behandles på dette.

•

Sørge for at årsmelding og godkjent regnskap sendes til Det norske Skogselskap etter avholdt
årsmøte, eller etter nærmere fastsatt regler.

•

Representere selskapet utad.

•

For øvrig behandle saker som etter sin karakter hører inn under styrets ansvarsområde.

•

Føre protokoll over styrets forhandlinger.

§ 7 Årsmøtet.
Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i selskapet. Årsmøtet holdes hvert
år innen utgangen av juni måned på det sted som styret måtte bestemme. Tid og sted for årsmøtet
kunngjøres på betryggende måte og med minst 3 ukers varsel.
Innkalling til årsmøtet skjer av styret og skal angi de saker som skal behandles.
På årsmøtet har selskapets medlemmer stemmerett
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Returadresse
Skogselskapet i Trøndelag
Skolegata 22
P-bygget 2.etasje
7713 Steinkjer

SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG
Organisasjonsnummer: 990095159

Finansierer etablering av klimaskoger
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