
 

 

 
 
 
 

 

Innkalling til årsmøte i 

 

Nord Aurdal, Øystre Slidre, Slidre og Vang skogeigarlag 

 

Munkekroen, Valdres Folkemuseum, Fagernes, 

 

Måndag 25. mars 2019, kl. 19:00 

  

 

Kl. 19:00 Bevertning 

Kl. 19:45 Lokale skogeigarlagsårsmøte 

Kl. 20:15 Øvre Valdres skogeigarområde/andelseigarmøte 

(med årsmøtefunksjon) 

 

 
SAKLISTE SKOGEIGARLAGA: 
1. Åpning v/leder 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Godkjenning av fullmakter 
4. Valg av møteleder 
5. Valg av to til å underskrive protokollen 
6. Behandle skogeigarlagets årsberetning og godkjenne regnskap og  

disponering av årets resultat 
7. Fastsette eventuell godtgjørelse til styret 
8. Valg: 

a.    Foreta valg av styrets leder 
b.    Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
c.    Foreta valg av nestleder blant styrets medlemmer 
d.    Foreta valg av valgkomite og leder for denne 

9. Innkomne saker  
10. *) …………………………………………………………………………. 
11. *) …………………………………………………………………………. 
12. Avslutning 
  



 

 

 
 
ØVRE VALDRES SKOGEIGAROMRÅDE: 
 
 

• Åpning ved leder av skogeigarområde 

• Skogbruksleders halvtime 

• Orientering fra Viken Skog SA v/styremedlem/ledelsen 

• Lokalt årsmøte i skogeigarområdet, samt orientering om aktivitet og bruk av 
tildelte ressurser i 2018 

 
 
SAKLISTE:  
1. Åpning ved leder 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Godkjenning av fullmakter 
4. Valg av møteleder 
5. Valg av to til å underskrive protokollen 
6. Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om beretning og regnskap 
7. Behandle andre saker nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA 

a) Innstilling fra Vitaliseringsutvalget 
b) Behandle innstilling til forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA 
c) Behandle forslag til nye normalvedtekter for skogeigarlaga 
d) Behandle forslag til ny samarbeidsavtale mellom  
     skogeigarlaga og Viken Skog SA 

8. Foreta valg av leder av skogeigarområde (for ett år) 
9. Foreta valg av styremedlemmer for skogeigarområdet for to år samt 

varamedlemmer 
10. Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet i Viken Skog 

10. april 2019, jfr. § 11  
11. Foreta valg av valgkomité på minimum 3 medlemmer med varamedlemmer 
12. Avslutning 
 
Alle saksdokumenter inklusive Årsmelding og regnskap for Viken Skog, er lagt ut 
på Viken Skogs hjemmeside www.viken.skog.no  
  
Alle saksdokumenter som gjelder hvert enkelt skogeierområde, vil bli lagt ut 
fortløpende på Viken Skogs hjemmeside, www.viken.skog.no, under «Andelseier» 
/ «Ditt skogeierområde». 
 
 
Med vennlig hilsen  
VIKEN SKOG SA, Øvre Valdres skogeigarområde  
Nord-Aurdal, Slidre og Vang og Øystre Slidre skogeigarlag 

http://www.viken.skog.no/
http://www.viken.skog.no/
http://www.viken.skog.no/
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