
Nore og Uvdal skogeierlag 

Referat Styremøte 15.10.2019 kl. 18.30 Rødberg hotell 

Tilstede: Egil Eide, Odd Erling Remme og Arve Lund (ref)  

Fravær: Tor Olav Røisgaard 

25/19 info skriv med en oppsummering av synspunkter etc om sammenslåing 

Utkast til info skriv ble gjennomgått. Noen endringer ble foreslått, blant annet å 

føye til en kort oppsummering innledningsvis (for de som ikke leser hele 

dokumentet). AL innarbeider forslagene i revidert info skriv og sender over til 

styremedlemmene med kort frist for tilbakemelding. Deretter sendes info 

skrivet ut til medlemmene på sms og som vedlegg per e-post gjennom Viken 

Skog.   

26/19 forberedelse av innlegg om sammenslåing på møtet den 4.11. Hvert av 

de tre lagene får 10-12 min 

Hovedpunktene om sammenslåing må komme tydelig fram, blant annet 

forvaltning av lagets kapital, momenter som setter Nore og Uvdal i en 

særstilling (næringsfond og mulig samarbeid om oppgradering av 

skogsbilveinettet), «utkantkommune» og usikkerhet om engasjement i 

aktiviteter pga av avstand. AL lager forslag til ppt presentasjon som sendes over 

til styremedlemmene for kommentarer og innspill.  

Kan felles transport øke oppslutningen om fellesmøtet som blir avholdt på 

Idrettskolen i Rollag? AL kontakter Grøtjorden om muligheten og pris for 

busskyss.  

27/19 dato, tid og sted for nyttårsmiddagen, dessuten program 

Nyttårsmiddagen blir avholdt fredag 17. januar 2020. AL tar kontakt med 

Sevletunet. Kultur/musikkinnslag ved Birgit Kollandsrud. Flere temaer for faglig 

foredrag ble foreslått, blant annet om infrastruktur/veinett i skogen. AL 

kontakter Lars Letmolie.   

28/19 dato, tid og sted for årsmøte, dessuten program og opplegg for 

avstemming 



Årsmøtet avvikles i februar 2020, og dato koordineres med de to andre lagene. 

AL tar det opp på styremøtet i Numedal skogeierområde 23.10. Vi avholder vårt 

årsmøte på Rødberg hotell. Styret forbereder årsmelding, og AL tar kontakt 

med Viken Skog om regnskapet. I tillegg forbereder Styret avstemming i saken 

om sammenslåing av skogeierlagene i dalen. Det blir lagt opp til 

skriftlig/hemmelig avstemming der de stemmeberettigete får valget mellom to 

alternativer: 

1) Sammenslåing til ett skogeierlag i Numedal 

2) Opprettholde dagens ordning med Nore og Uvdal skogeierlag 
  

I følge vedtektene kreves det 2/3 flertall blant de frammøtte for at en endring 

skal bli gyldig og tre i kraft. Vi forstår vedtektene slik at det dermed ikke er 

adgang til å stille med fullmakter fra personer som av en eller annen grunn ikke 

kan komme på årsmøtet.    

29/19 div info 

a) Oddvar Hunemo, Åsbøgrend, har sendt brev til Styret v/leder og tatt opp 

flere spørsmål angående sammenslåing og dessuten forslag om 

samarbeid med kommunen når det gjelder bruk av næringsfond i 

oppgradering av skogsbilveinettet. Hunemo ser for seg at skogeierlaget 

kan spille en aktiv rolle for å fremme en slik sak. 

Styret vil ta kontakt med skogbrukssjefen for å sondere muligheten om 

slikt samarbeid og bruken av næringsfondet.   

b) AL deltar på styremøtet i Numedal skogeierområde den 23.10. 

c) Styret er orientert om høringsinnspill fra Nore og Uvdal Næringsselskap 

om Regional Plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2019-2035.  

30/19 Skolemåltid. Søknad om støtte 

Søknaden /se vedlegg nedenfor) er behandlet av Styret som mener 

«prosjektet» er verdt å støtte og bevilger kr 5000. til tiltaket. 

31/19 Eventuelt 

Ingen saker 



 

Vedlegg 

Skolemåltid. Søknad om støtte  

Som sikkert de fleste av dere har fått med seg, serveres det et varmt skolemåltid til alle elevene i 

grunnskolen i Nore og Uvdal kommune. Måltidet er gratis og har blitt en suksess. Utgiften til 

skolematen er bevilget av kommunestyret.  

Maten blir tilberedet på Bergtun omsorgssenter, henting, servering og opprydning gjøres med frivillig 

hjelp. de gjør en fantastisk jobb. Det er variert mat og elevene våger mer og mer å smake på nye ting. 

Elevene sier de gleder seg til måltidet og vil gjerne ha flere i løpet av uka.  

Maten blir som sagt tilberedt og sendt ut fra kjøkkenet på Bergtun. For at den skal holde seg varm og 

se delikat og innbydende ut når den kommer til skolene, kreves det en del spesialutstyr. Bergtun 

omsorgssenter har ikke penger til dette på sitt budsjett. 

Prosjektet, «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» bidro i oppstartsfasen med                 

ca. 25.000,- kr. til dette formålet. 

Utstyret som kjøpes inn, blir lagret på Bergtun, men kan benyttes av alle, lag og foreninger osv. 

Prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» v/Britt Guton Halland, som har vært 

koordinator for prosjektet om skolemat, har fått anmodning om å skrive denne invitasjonen til 

spleiselag. 

Vi håper ditt lag kan bidra med en økonomisk støtte, slik at utstyret kan kjøpes inn. 

Utstyr til dette formål er kostbart, vi trenger ca. 40.000,- kr. 

Uvdal bygdekvinnelag har gitt kr. 10.000,- til formålet og oppfordrer andre lag til å bli med på 

spleisen. 

Vi håper dere innen 15. oktober kan gi en tilbakemelding fra laget,  om dere vil bidra. 

Tilbakemeldingen kan sendes til e-post: bgha@noreuvdal.no eller på SMS: 97693917. 

Vi setter alt inn på konto tilhørende Uvdal bygdekvinnelag og overfører det samlet til Nore og Uvdal 
kommune. Alle giverne blir registrert og listen blir lagt ved overføringen. 
Konto nr. er 2351 74 60214. 
 

På forhånd takk! 

Vennlig hilsen 

Britt Guton Halland 

Koordinator for skolemåltid 
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