
ÅRSBERETNING 2020 

 

Styret i 2020 har bestått av: 

  

Leder                      Hans Eid Grøholt 

Nestleder               Cathrine L. Olafsen 

Kasserer                 Harald Wessel-Berg 

Styremedlem         Fredrik Ramnæs Blichfeldt 

1.varamedlem        Morten Hyllseth 

    

På grunn av koronarestriksjoner ble årsmøte først avholdt 22.9.2020 på Bøndenes Hus i 

Mjøndalen. Der ble årsrapport og regnskap for 2019 godkjent, og samtidig ble det gjort 

vedtak om å sammenslutte laget med Eiker til Eiker og Drammen skogeierlag iht. utsendt 

prospekt. Eiker skogeierlag som består av Vikens andelseiere i tidligere Nedre Eiker 

kommune og Øvre Eiker kommune, behandlet forslaget om sammenslutning på samme 

tidspunkt. Forslaget om sammenslutning ble der nedstemt. Årsmøtet i Skoger skogeierlag tok 

dette vedtaket til etterretning, og vedtok å prolongere styresammensetningen frem til styret 

fikk oversikt over andre handlingsalternativer. Det møtte 6 medlemmer på årsmøtet. 

 

Etter at Eiker valgte å trekke seg fra den foreslåtte sammenslutningen har det vært kontakt 

mellom andelseiere i Nedre Eiker, Svelvik og Skoger. Initiativtakerne kom til enighet om å 

fremme forslag om etablering av Drammen skogeierlag. Det ble sendt en orientering til 

samtlige andelseiere i Drammen kommune om dette initiativet, og det ble planlagt 

konstituering av laget i november 20. På grunn av COVID 19 ble dette utsatt. Eiker 

skogeierlag og Nordre Vestfold skogeierlag har behandlet prospektet, og besluttet at 

andelseiere i Drammen kommune overføres til Drammen skogeierlag og med den sin andel av 

lagets kapital.  

 

Det er vanskelig å vurdere når det igjen kan bli mulig å avholde fysiske møter. I samråd med 

og med bistand fra Viken Skog ble det besluttet å innkalle til årsmøte i Skoger skogeierlag og 

til konstituerende møte i Drammen skogeierlag på Teams i det tidsrommet som er anbefalt av 

Viken Skog.       



 

Deltakelse i møter og utvalg: 

 

• Hans Eid Grøholt har deltatt på årsmøte og regionmøter i Viken Skog. 

• Hans eid Grøholt har deltatt på møter med andre andelseier i Drammen kommune med 

sikte på å etablere Drammen skogeierlag   

 

 

Styrets arbeid: 

 

Styret har kun hatt møter på E-post knyttet til sammenslutning av laget med andre lag eller 

andelseiere.  

 

Lagsaktiviteter i 2019/2020: 

 

På grunn av koronarestriksjoner har det ikke blitt avholdt møter eller arrangementer i 2020 

utover årsmøtet 22.9.20.  

          

 

Medlemmer: 

 

Laget har 40 andelseiere.   

 

 

Økonomi: 

 

Laget innkrever ingen medlemskontingent. Det ble i 2020 inngått samarbeidsavtale med 

Viken Skog som har overført driftstilskudd etter gjeldende satser, kr 5 880. Det er satt av  

kr 5 500 til møter og arrangementer. Det har ikke påløpt utgifter. Årsregnskapet er gjort opp 

med et overskudd på kr 262. Bokført egenkapitalen var ved utgangen av året på kr 10 403. 

Det er imidlertid en avsetning på kr 5 500 som kan benyttes til lagets drift fremover. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2020 er utarbeidet med 

ovennevnte forutsetninger.  

 

Fremtidig organisering av laget: 

Med bakgrunn i orienteringen om fremtidig organisering av skogeierlagene og tilknytningen 

til Viken Skog SA fattet årsmøtet slikt vedtak:  

 

Skoger Skogeierlag vedtar å videreføre laget ved etablering av Drammen skogeierlag 

iht. prospekt og tilhørende vedtekter. Sammenslutningen gis virkning fra nødvendige 

vedtak i konstituerende møte.   

 

 

Styret foreslår at følgende vedtak fattes: 

 

Årsmøte tar styrets årsberetning for 2020 til orientering.  

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2020, herunder styrets 

forslag til disponering av årets overskudd på kr 262.  

 

 



 

 

Skoger, 25. februar 2021 

        

 
 

 

Hans Eid Grøholt                             Cathrine L. Olafsen                              Harald Wessel Berg 

        Leder                                                Nestleder                                                   Kasserer                                                                                    

 

 

                   

                                                      Fredrik Ramnæs Blichfeldt 

                                                                 Styremedlem                                                                                                                                                                                                        


