
 
 
 

Innkalling til 

Årsmøte i 

Aurskog skogeierlag 

 

 

Onsdag 20. mars 2019, kl. 18:00 

Fjøset restaurant, Aurskog 

 

A) Mat og foredrag 

Vi starter med servering av pizza med drikke, og litt uformell prat først.  

Så blir det presentasjon av rådgiver Ida Aarø fra Norges Skogeierforbund som vil 

oppdatere oss på høyaktuelle temaer som klima og skog, frivillig vern etc samt gi oss 

forsmak på en kommende nasjonal kommunikasjonskampanje. 

 

B) Sakliste for årsmøtet: 

1. Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling 

b. Godkjenning av sakliste 

c. Fullmakter 

d. Valg av møteleder 

e. Valg av personer til å underskrive protokollen 

2. Årsberetning og regnskap 

3. Godtgjørelse til styret og revisor 

4. Valg av medlemmer 

5. Andre saker 

a. Ny organisasjonsstruktur i Viken 

 

 

Avslutningsvis blir det siste nytt om prosessen med nye skogbruksplaner i området. 

 

Vel møtt. 

 

Styret 
 



 
 
 
Ref Sak 5.a. Ny organisasjonsstruktur i Viken 

 

Bakgrunn 

Årsmøtet 2018 i Viken Skog oppnevnte et utvalg (Vitaliseringsutvalget) med mandat om å 

foreta en vurdering av Viken Skog sin organisasjonsstruktur for å gjøre den mer vital, 

attraktiv og kostnadseffektiv. Utvalgets innstilling vil bli behandlet på årsmøtene i 

skogeierområdene våren 2019. Ett av de viktigste forslagene fra utvalget er å gi 

skogeierlagene en mer sentral funksjon, og å avvikle dagens skogeierområder. Det er 

ønskelig at skogeierlag slår seg sammen der dette ikke er gjort for å få mer robuste lag. 

 

Vurdering 

Aurskog skogeierlag er en forening av skogeiere i Aurskog-Høland kommune og laget er 

tilknyttet Viken Skog gjennom en samarbeidsavtale. Aurskog representer ytterste geografi 

øst i Viken Skog. I dagens organisasjonsstruktur i Viken tilhører Aurskog Østre Romerike 

skogeierområde sammen med Fet, Blaker og Sørum og Nes. I Fet er skogeierlaget nedlagt. 

I Blaker og Sørum fungerer laget omtrent som i Aurskog. Nes opererer noe mer uavhengig.  

 

Styret legger til grunn de geografiske forutsetningene i Viken Skog og er positiv til 

opprydning i organisasjonsstrukturen slik Vitaliseringsutvalget foreslår. Aurskog blir for lite 

lag i den nye strukturen og bør finne seg andre lag å slå seg sammen med. For Aurskog er 

det naturlig å orientere seg mot andre lag i geografien til dagens Østre Romerike 

skogeierområde, dvs Fet, Blaker og Sørum og Nes. Kommunesammenslåingen av Fet, 

Sørum og Skedsmo til nye Lillestrøm kommune er ny faktor i dette bildet. 

 

Sammenslutning med andre skogeierlag anses ikke som oppløsning og kapital kan da tas 

med videre. Aurskog skogeierlag har noe omløpsmidler på bok (ca 123.000 kr). Dette er 

mindre enn andre lag i geografien. 

 

Forslag til vedtak 

Styret ber om vedtak fra årsmøtet som følger: 

Styret har mandat til å utrede mulighetene for sammenslåing med andre skogeierlag i 

geografien av dagens Østre Romerike skogeierområde. En avtale om sammenslåing skal 

ivareta lagets økonomiske stilling. Eventuell sammenslåing skal behandles i årsmøte iht. § 

10 og 11 i vedtektene. 

 

 


