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Revidert innkalling til nå nettbasert årsmøte for 
Ringerike Skogeierlag 

torsdag 28. mai 2020 kl. 20:00. 
 

Viken Skog vil legge ut informasjon om møteplattform og innlogging. Alle dokumenter til årsmøtet 
skal sendes dere som vedlegg ved e-posten medvedrørende denne årsmøteinnkallingen, og ligger 
også på hjemmesiden til Viken Skog område Ringerike (Ringerike Skogeierlag). Vennligst les 
igjennom disse før årsmøtet, da det denne gang ikke vil være mulig å vise frem/lese høyt alle 
dokumentene i selve nettmøtet.  

 
Rett etter Skogeierlagets årsmøte vil representant fra Viken Skog SA holde en kort informasjon om 
året 2019, bistå valg av utsendinger fra vårt distrikt til sitt nettbaserte årsmøte i juni samt 
informere om eventuelle saker som der skal behandles. 
 
 

 
  

Saksliste til årsmøtet: 
 

1. Åpning ved leder. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 

3. Godkjenning av fullmakter. 
 

4. Valg av møteleder. 
 

5. Valg av en referent samt to til å underskrive protokollen. 
 

6. Behandling av skogeierlagets årsberetning for 2019 og godkjenning av regnskap og disponering 
av årets resultat. Vennligst les igjennom dokumentet på forhånd! 
 

7. Fastsette godtgjørelse til styret for 2019 ved leder av valgkomitéen. 
 

8. Behandle og underskrive ny samarbeidsavtale mellom Ringerike Skogeierlag og Viken Skog SA 
(se e-postutsendelse og SMS til alle lagets medlemmer 9. januar). Vennligst les igjennom 
dokumentet på forhånd! 
 

9. Ved «ja» på sak 8: Vedta nye normalvedtekter for Ringerike Skogeierlag. Vennligst les 
igjennom dokumentet på forhånd! 



 

10. Sak 10 utgår dette året, men tas opp igjen som sak ved neste årsmøte.  
(Ved «ja» på sak 8: Slå sammen Hole skogeierlag og Ringerike skogeierlag (se e-postutsendelse 
og SMS til alle lagets medlemmer 9. januar) til Ringerike og Hole skogeierlag. Da slåes begge 
lags likelydende samarbeidsavtaler og vedtekter sammen. Hole skogeierlag holder sitt årsmøte 
25.03.20 og behandler der samme sak.) 
 

11. Ved «ja» på sak 8: Vi foreslår at våre midler, bl.a. fra gammelt elvekassefond, minnefond og 
gaver nå stående på 3 kontoer i Sparebank 1, øremerkes «Informasjon og utdanning av 
fortrinnsvis barn og ungdom i hele vårt distrikt med tanke på skog og natur», og skal dermed 
ikke benyttes til driftsmidler/honorarer i nye skogeierlaget (se e-postutsendelse og SMS til alle 
lagets medlemmer 9. januar). 
 

12. Foreta valg, ved leder av valgkomitéen: Styrets leder. Styremedlemmer og varamedlemmer. 
Nestleder blant styrets medlemmer. Valgkomité og leder av denne. 
 

a) Hvis «nei» på sak 8: Fortsette med et styre på 3 personer og 3 varamedlemmer. (På valg 
dette året: Leder (1 år), ett styremedlem (2 år), tre varamedlem (1 år), valgkomité.) 

b) Hvis «ja» på sak 8: Nytt styre Ringerike skogeierlag bestående av 5 medlemmer og 3 
varamedlemmer. Leder og 2 styremedlemmer velges for ett år, mens 2 styremedlem velges 
for 2 år, slik at styrekontinuiteten kan opprettholdes. Valgkomité. 

c) Ikke aktuelt dette året. 
(Hvis «ja» på sak 10: Forslag om et styre for Ringerike og Hole skogeierlag på totalt 6 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Det velges her i dag 4 styremedlem (inkludert leder) og 
1 varamedlem fra Ringerike, samt på Holes årsmøte 2 styremedlem (inkludert nestleder) 
og 1 varamedlem. Varighet 1 og 2 år slik som under pkt b). Valgkomité.) 
 

 

Skogeierområde Ringerike (avviklet våren 2020) legger så frem sin årsmelding. 
 
Viken Skog SA, ved sin representant, fortsetter med et andelseiermøte for Ringerike: 
Årsberetning Viken Skog SA, valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA samt fremlegging 
av eventuelle saker til årsmøtet. 

 
 

Strømsoddbygda, 29.04.2020 
Thrine-Lise Tryterud, leder. 

 


