
 
 

Til medlemmer av Skoger Skogeierlag og andelseiere i Viken Skog SA 

 

Innkalling til årsmøte i Skoger Skogeierlag  
 

I henhold til vedtektene for skogeierlaget innkalles det til årsmøte i Skoger Skogeierlag 

tirsdag 22. september 2020 kl 18:00. Møtet holdes på Bøndenes Hus i Mjøndalen. Det holdes 

separate årsmøter for Eiker og Skoger kl 18:00. Deretter blir det konstituerende møte i det nye 

laget kl 19:00. Det konstituerende møtet avsluttes med enkel servering iht. smittevernregler. 

Det sendes separat innkalling til konstituerende møte i Eiker/Drammen skogeierlag. 

Gjennomføring av konstituerende møte forutsetter at de to lagene tidligere har sluttet seg til 

prospektet om sammenslutning av lagene.  

 

NB!! På grunn av smittevernregler knyttet til koronapandemien, må det være 

påmelding til årsmøtet innen 14.9.2020 med SMS til 91158955 eller heg@storesolum.no.    

 

Saksliste årsmøte: 
1. Åpning v/leder. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste samt godkjenning av eventuelle fullmakter 

3. Valg av møteleder. 

4. Valg av to til å underskrive protokollen. 

5. Behandle skogeierlagets årsberetning og godkjenne regnskap og disponering av årets 

resultat. Årsberetning følger vedlagt. Regnskapet gjennomgås på møtet. Forslag til vedtak: 

«Årsmøte tar styrets årsberetning for 2019 til orientering, og godkjenner styrets forslag til 

årsregnskap for 2019, herunder styrets forslag til dekning av årets underskudd med 

reduksjon i annen egenkapital, kr 117. 

6. Fastsette godtgjørelse til styret. Forslag til vedtak: «Det vedtas ingen honorarer til styret.» 

7. Valg etter lovene. 

8. Sammenslutning med Eiker skogeierlag og tilslutning fra andelseiere i tidligere Svelvik 

kommune. 

Det er gitt en bred orientering om eventuell sammenslutning av skogeierlag i Nedre 

Buskerud. Vedtektene har disse bestemmelsen om sammenslutning:  
Sammenslutning med andre skogeierlag eller deling av skogeierlaget for videreføring av virksomheten anses 

ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbin-

delse treffes i samsvar med flertallskravet i første avsnitt i bestemmelsene om vedtektsendringer (§ 10). 

Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme 

over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra skogeierlagets kreditorer. 

 

Styrene i de to lagene har utarbeidet et felles prospekt for sammenslutning med tilhørende 

vedtekter og avtale med Viken Skog SA. Dette følger som vedlegg til innkallingen. Styret 

innstiller overfor årsmøtet at det fattes følgende vedtak:  

 

Skoger Skogeierlag vedtar å slutte seg sammen med Eiker skogeierlag iht. prospekt og 

tilhørende vedtekter. Sammenslutningen gis virkning fra nødvendige vedtak i 

konstituerende møte i det sammenslåtte laget.  

   

Skoger, 5. mars / 2. september 2020 

 

 

Styret 
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