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HOLE SKOGEIERLAG – FRAMTIDA  

 

Skogeierandelslaget VIKEN SKOG er i endring.  Et utvalg har 

gjennomgått organisasjonen og foreslått viktige endringer.  

Årsmøtet i Viken Skog i 2019 sluttet seg til forslagene. 

 

En viktig forenkling er at skogeierlagene skal være valgkretser for valg av ut-

sendinger til årsmøtene i framtida.  I sammenheng med dette foreslo utvalget 

at det gjennomføres sammenslutning av nåværende skogeierlag der det ligger 

til rette for det. 

 

Formålet med å gjeninnføre skogeierlagene som valgkrets og lokalledd i Viken 

Skog, er å skape større tilhørighet og bidra til høyere aktivitet og oppslutning 

om skogeiersamvirket.  I tråd med vedtaket på årsmøtet ber styret i Viken Skog 

om at skogeierlagene gjør en vurdering av mulig sammenslåing med tilgren-

sende skogeierlag der dette er naturlig. 

 

Hole skogeierlag er med sine ca. 75 medlemmer ett av de aller minste skogeier-

lagene i Viken.  Hole bør etter Viken Skogs styres oppfatning vurdere en sam-

menslåing med Ringerike skogeierlag, som har ca. 400 medlemmer. 

 

Styret i Hole skogeierlag har – som Vikens styre foreslår – tenkt nøye gjennom 

forslaget om sammenslåing med Ringerike skogeierlag.   

I forslag til samarbeidsavtale p.2 står det 

Skogeierlagets organisatoriske status. 

Skogeierlaget er en selvstendig juridisk enhet med egne vedtektsfestede sty-

ringsorganer. Disse organer treffer alle vedtak i skogeierlaget, herunder fremti-

dig organisatorisk status og utvikling. 
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Medlemskap i skogeierlaget forutsetter andelseierskap i andelslaget. jfr. nor-

malvedtekter 

Alle andelseiere i Viken Skog SA med skog i skogeierlaget er medlemmer. 

Skogeierlaget har rett og plikt til å markedsføre seg under andelslagets emblem 

og logo. 

 

Styret i Hole Skogeierlag henstiller til alle medlemmer å ta stilling til hva Hole 

skal gjøre i forhold til eventuell sammenslåing med Ringerike.  Gi styret tilba-

kemelding så vi kan gjøre et rett valg. 

Derfor kaller vi inn til medlemsmøte. 

 

Innkalling 

 

Styret innkaller med dette alle medlemmer til et møte 

torsdag den 6. februar 2020 kl. 1900 

på Gjesvold gård, Fekjærveien 10, Røyse, for behandling av 

følgende: 

Forslag om sammenslåing av Hole skogeierlag 

og Ringerike skogeierlag. 

Møt opp å si din mening. Du kan også sende epost eller 

ringe John Fekjær  anne.fekjaer@live.no   tlf. 928 22 612. 

 

Hilsen styret 

John Fekjær     

mailto:anne.fekjaer@live.no

