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virksomhet er nedfelt i organisasjonens formålsparagraf
som lyder:
”Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens
mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.”
Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskap
og balanse med tilhørende noter tilfredstillende informasjon om Det norske Skogselskaps drift pr.31. 12. 06.
Regnskapet for 2006 viser et underskudd på kr.532 381,etter ﬁnansposter.

Resultatregnskapet inkluderer de kostnader som er påløpt i forbindelse med de arbeider som er utført i organisasjonsprosessen. Dette omfatter kostnader knyttet til
det arbeidet Kolstadgruppa utførte i tilknytning til den
organisasjonsinterne prosessen, og påløpne kostnader
ved å engasjere egen prosjektleder for sluttføringen av
prosessen. Til sammen utgjør dette et samlet beløp på ca.
kr. 200 000,-. Tallet inkluderer ikke interne kostnader i
form av sekretariatfunksjon for Kolstadgruppa og annet
arbeid som er utført internt for tilrettelegging i organisaSKOGogmiljø–
sjonsprosessen.
formedlemmeravfylkesskogselskapene
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    Leder
har gitt konkrete resultater. I disse drøftingene har det
også vært en åpen og god dialog.
En annen tilråding fra Aaldeutvalget var at ”det bør etableres sterkere formelle bånd mellom DnS og fylkesskogselskapene”. Etter drøftinger av saken i lederkonferanse
i mars nedsatte styret en ny arbeidsgruppe som skulle se
nærmere på dette forholdet. Styreleder i Skogselskapet
i Møre og Romsdal, Terje Kolstad, ble valgt som leder
av denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ﬁkk følgende
mandat: ”Arbeidsgruppen skal komme med forslag til en
ny organisasjonsmodell mellom Det norske Skogselskap
og fylkesskogselskapene som kan styrke organisasjonen
både på kort og lang sikt.
Arbeidsgruppen skal:
- Synliggjøre nødvendige organisatoriske grep
inklusive vedtektsendringer.
- Skissere løsninger for å styrke økonomien i alle ledd
- Utrede modeller for eﬀektiv og samlet personalutnytting i organisasjonen.
Arbeidsgruppen avla sin innstilling 29. mai. Etter styrebehandling ble innstillingen lagt fram for drøfting på
landsmøtet.
Før landsmøtebehandlingene hadde styret vedtatt å engasjere egen prosjektleder for å fullføre organisasjonsprosessen. Dette ble svært positivt mottatt. Johannes Edvin
Haug fra Landbruks- og matdepartementet ble engasjert
som prosjektleder 1. oktober. Samtidig oppnevnte styret
en egen referansegruppe for prosjektlederen. Gjennom
hele høsten har styret hatt organisasjonsprosessen til
drøfting, og ved slutten av året forelå et dokument med
hovedfokus på den organisasjonsinterne delen.
Styret har i samarbeid med prosjektlederen lagt framdriftsplaner for prosessen, slik at saken kan tas opp til
endelig drøfting på landsmøtet i juni 2007.
Årsregnskapet for 2006 er satt opp under forutsetning av
at det er grunnlag for fortsatt drift i organisasjonen.
Styret har hatt 9 styremøte og behandlet 55 saker. Styret
er dessuten legatstyre for de legater der forvaltningen er
tillagt Det norske Skogselskap. Det er behandlet i alt 14
legatsaker. Avkastningen av legatkapitalen er stert påvirket av utviklingen i rentemarkedet, og har derfor vært lav
det siste året. Dette henger også sammen med at i forvaltningen av legatkapitalen prioriteres sikkerhet framfor
plassering i usikre papirer med antatt høyere avkastning.

DetnorskeSkogselskap
SkogogMiljø1/06

Det er viktig at avkastningen kan økes for derved å øke
mulighetene for å gi støtte til gjennomføring av prosjekter både sentralt og lokalt.
I Skogselskapets visjon som ble vedtatt i 2004 heter det:
”Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde
til livskvalitet.” Denne er en del av det strategidokumentet som samtidig ble vedtatt, og som gjennom virksomhetsmål legger opp til at Skogselskapet i økende grad skal
synliggjøre skogens mange verdier i samfunnssammenheng. Styret ser det som viktig at arbeidet mot nye målgrupper styrkes. Dette er viktig i en tid der skogen nevnes som viktig på mange nye områder og ikke minst har
skogens verdi i helsesammenheng fått økt fokus. Dette er
det tatt hensyn til og noe av virksomheten framover vil
bli innrettet i forhold til dette.

Sykefraværet er totalt på 103 dager. Dette utgjør 5,0 %
av arbeidstiden. En langtidssykemelding utgjør det alt
vesentlige av dette. Både det fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljø er godt.

Skogselskapet legger ned et betydelig arbeid i forhold til
barn og unge. De siste årene har dette i hovedsak skjedd
gjennom Lære med skogen-konseptet og kampanjen
”Gjør et spikk.” I alt har Skogselskapet gjennom disse to
prosjektene nådd ut til mer enn 100 000 skoleelever og et
stort antall lærere. Dette er et arbeid som må videreføres,
og styret er glad for at det samarbeidet som har vært med
henholdsvis Skogbrukets Kursinstitutt og Norges Husﬂidslag om de to nevnte konseptene vil gå videre i det
kommende året.

Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet økonomisk, og en spesiell takk til Landbruks- og matdepartementet som bidrar til årlig driftsstøtte over departementets budsjetter. Styret er spesielt glad for at Landbruksog matdepartementet på ulike måter bruker Skogselskapet som oppgaveløser innenfor vårt kompetanseområde,
og på den måten bidrar til å trygge vår totale virksomhet.
Videre ønsker styret å takke fylkesskogselskapene og alle
andre samarbeidspartnere for god støtte og konstruktivt
samarbeid gjennom året. Styret vil også understreke verdien av den jevnlige kontakten til fylkesskogselskapene
gjennom landsmøtet, lederkonferanse og samling for informasjonskonsulentene.

Tidsskriftet Norsk Skogbruk har også dette året hatt
stabile abonnements- og annonseinntekter. Tilbakemeldingene på tidsskriftets kvalitet har vært meget positive.
Tidsskriftet står i tillegg som produsent av fagbladene
Hjorteviltet og Bioenergi.
Etterspørselen etter de graﬁske tjenester Skogselskapet
kan tilby er stabil, og denne tjenesten vil bli opprettholdt.

Samarbeidet i styret er godt. Det samme kan sies om forholdet mellom styret og administrasjonen der kommunikasjonen er åpen og konstruktiv. Dette har vært svært
viktig i et år med sterk fokus på organisasjonsprosess.
Styret er sammensatt med likt antall kvinner og menn,
mens kontrollkomiteen har 33% kvinner. Administrasjonen har en svak overvekt av mannlige medarbeidere.
Alderssammensetningen er meget god. Organisasjonen
har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø.

Til slutt vil styret gi en takk til administrasjonen for
det konstruktive samarbeidet som har vært rundt den
igangværende organisasjonsprosessen. Styret er klar over
at den har vært slitsom ved siden av å løse de daglige
oppgaver både i form av å synliggjøre organisasjonen og
vedlikeholde nettverk.

Oslo, 18/4 -2007
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I tillegg skal administrasjonen fronte organisasjonen i
den daglige virksomhet og drive nettverksbygging både i
forhold til myndigheter og nye og gamle samarbeidspartnere.
Det norske Skogselskaps primære samarbeidspartnere er
fylkesskogselskapene, Landbruks- og matdepartementet,
Det norske Skogfrøverk, Skogbrukets Kursinstitutt og
Norsk institutt for skog og landskap. Andre sentrale aktører i Det norske Skogselskaps nettverk er Norges Husﬂidslag, Stiftelsen Elgen og Norsk Bioenergiforening.
Internasjonalt skjer samarbeid gjennom Nordisk Skogunion og European Forest Network.

Organisasjonsprosjektet

Organisasjonens oppgaver, økonomi og organisering har
stått høyt på dagsordenen for styret i DnS de siste årene.
Flere utredninger har tatt til orde for både eksterne
og interne endringer. Med bakgrunn i Aaldegruppens
arbeid som ble presentert i desember 2005, nedsatte
styret i DnS våren 2006 ”Kolstadgruppen” som utredet
SKOGogmiljø–
forholdet
mellom DnS og fylkesskogselskapene. Grupformedlemmeravfylkesskogselskapene
pen
avleverte sin innstilling til styret i DnS 30. mai.
På
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Informasjonsavdelingen

Arrangementer
Informasjonsavdelingen legger til rette og deltar i både
eksterne og interne arrangementer. Av de eksterne er
det Skoleskogdagene ved Sognsvann i Oslo som peker
seg ut med 2400 elever fra 5. klasse og ca 150 lærere. Vi
deltar også på skolearrangementet Skog og vann og De
nordiske jakt- og ﬁskedager ved Norsk Skogmuseum, og
på Østlandsk Lærerstevne i Oslo i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt og Norsk Skogmuseum. I tillegg
har informasjonsavdelingen bidratt til gjennomføringen
av lederkonferansen, landsmøtet og samling for informasjonskonsulenter fra fylkesskogselskapene.

Konsulenttjenestenforskogplanteskolene

Konsulenttjenesten har i 2006 vært delt i en faglig og en
administrativ del. Den faglige delen er ivaretatt av Norsk
institutt for skog og landskap ved seniorforsker Ketil
Kohmann, mens den administrative delen har vært ivaretatt av DnS ved Tore Molteberg. Det ble gjennomført
vinterkurs for skogplanteskolene i januar. Videre sørget
planteskoletjenesten for midlertidig godkjenning av middelet Karate Zeon for behandling mot gransnutebillen.
Planteskoletjenesten registrere med tilfredshet at skogplantesalget økte med ca 10% fra 2005 til 2006.

NorskSkogbruk

Norsk Skogbruk er et frittstående og uavhengig organ
for skogbruksnæringen. Redaksjonen besto i 2006 av 4
medarbeidere i til sammen ca 2 årsverk, noe som er for
lite. Bladet kom i 2006 ut med 508 sider fordelt på 11
nummer. Det er i løpet av året registrert en liten nedgang
i antall abonnenter.
I tillegg til Norsk Skogbruk har redaksjonen i 2006 produsert 4 utgaver av informasjonsserien Bioenergi, som
utgis i samarbeid med Enova og fungerer som medlemsblad for Norsk Bioenergiforening, og en utgave av tidsskriftet Hjorteviltet.

på nettet. I tillegg har avdelingen arbeidet en brosjyre
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Tilbehandlingpålandsmøtet2007

Offentliggjøringavforslagtilendringeri
vedtekterforDetnorskeSkogselskap
I henhold til § 11 i vedtekter for Det norske Skogselskap,
skal vedtektsendringer oﬀentliggjøres i medlemsbladet
minst 4 uker før landsmøtet. Forslag til endrede vedtekter følger under.

Bakgrunnforvedtektsendringene:
I organisasjonsprosessen er det internt i Skogselskapet
foreslått nye samhandlingsrutiner mellom Det norske
Skogselskap og fylkesskogselskapene, noe som er omtalt

i Skog og Miljø nr 1 og 2-2007. Dette innebærer at vedtektene for Det norske Skogselskap må endres.
For å komme i mål rent tidsmessig presenteres med dette
det samme utkastet som er sendt fylkesskogselskapenes
styrer til gjennomsyn og kommentarer i mai. De endelige
vedtektene som skal behandles på landsmøtet til DnS i
Grimstad kan derfor inneholde mindre endringer i forhold
til det utkastet som her presenteres. Styret i DnS har sin
siste behandling av saken i styremøte mandag 4. juni.

VedtekterforDetnorskeSkogselskap
§1:Selskapetsformål

Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens
mangesidige betydning og å arbeide for et godt skogbruk.

Valgperioden er 4 år for styremedlemmer og 2 år for varamedlemmer.

Det norske Skogselskap kan også delta i internasjonalt
samarbeid.

Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av
Landbruks- og matdepartementet, for 4 år av gangen.
Oppnevningen skjer før landsmøtet, med virkning fra
vedkommende landsmøtes avslutning.

§2:Selskapetssammensetning

Selskapet består av:
1. Fylkesskogselskapene og deres medlemmer.
2. Samarbeidende organisasjoner: Organisasjoner og institusjoner innbudt av landsmøtet og som betaler en årlig
kontingent.
3. Æresmedlemmer

3 styremedlemmer er på valg ved hvert landsmøte.

Blant landsstyrets medlemmer velger landsmøtet for to
år av gangen leder og nestleder.
Styremedlemmene kan bare gjenvelges en gang. Når et
styremedlem velges til leder, regnes ikke lederperioden
med i den ordinære funksjonstiden.

§3:Selskapetsadministrasjon

Selskapet ledes av landsstyrets med bistand av administrerende direktør og det øvrige personale.
Selskapet forpliktes av landsstyrets leder med parafering
av administrerende direktør.
Selskapets høyeste organ er landsmøtet. Selskapets kontor er i Oslo.

Styremedlemmene mottar møtegodtgjørelse fastsatt av
landsmøtet.
§5:Landsstyretsforhandlinger

Landsstyret består av 7 medlemmer.

Landsstyret bestemmer selv sin forretningsorden og samles når og hvor det selv ønsker eller lederen bestemmer.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 5 styremedlemmer eller varamedlemmer være til stede. Minst
en av disse skal være styrets leder eller nestleder.

3 styremedlemmer med ett varamedlem velges av landsmøtet blant tillitsvalgte i fylkesskogselskapene.

Landsstyret skal forvalte selskapets midler og fremme
selskapets formål på best mulig måte.

Ett styremedlem med personlig varamedlem velges av
landsmøtet blant de ansatte i fylkesskogselskapene og
DnS.

Landsstyret avgjør for øvrig alle saker som ikke ifølge
disse vedtekter hører under landsmøtet.

§4:Landsstyretssammensetning

2 styremedlemmer med ett varamedlem velges fritt av
landsmøtet, medlemsorganisasjoner skal tas hensyn til.

På landsmøtet skal landsstyret foreslå 2 medlemmer
med varamedlemmer til styret i Det norske Skogfrøverk.
De foreslåtte skal være medlem av ett av fylkesskog-

selskapene. Kun fylkesskogselskapenes delegater er stemmeberettiget ved dette valget. Valgperioden er 2 år.

Landsmøtet ledes av ordfører eller varaordfører ved forfall.

Landsstyret forestår utgivelsen av et medlemsblad.

Ingen kan avgi stemme for annen enn den vedkommende er oppnevnt for. Representantene som møter fra et
fylkeskogselskap har til sammen dog det antall stemmer
fylkesskogselskapet samlet ville hatt slik strukturen var
pr. 1. januar 2005.

Landsstyret ordner med kontor for virksomheten, ansetter (eventuelt sier opp) selskapets administrerende direktør og fastsetter dennes betingelser.
Over landsstyrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige deltagende medlemmer.

Ved stemmelikhet har ordføreren den avgjørende stemme. Stemmelikhet ved valg av ordfører avgjøres ved loddtrekning.

§6:Landsmøtetssammensetning

Landsmøtet består av følgende representanter med
stemmerett:
1. 2 representanter for hvert fylkesskogselskap, slik
strukturen i fylkesskogselskapene var pr. 1. januar
2005.
2. En representant for hver organisasjon eller institu
sjon innbudt av Det norske Skogselskap i henhold til
§ 2 punkt 2.
3. Landsstyrets medlemmer.
4. Ordfører
Æresmedlemmer, gullmerkeinnehavere, en representant
for kontrollkomiteen og revisor innbys med talerett, men
uten stemmerett.
§7:Landsmøtetsforhandlinger

Landsmøtet holdes hvert annet år. Tid og sted fastsettes
av landsstyret. Landsmøtet innkalles av ordfører med
minst 8 ukers skriftlig varsel.
Innkalling sendes til fylkesskogselskapene og samarbeidende medlemmer. Det sendes innbydelse til æresmedlemmer, gullmerkeinnehavere, revisor og kontrollkomiteens leder.
Senest 4 uker før landsmøtet skal landsstyret sørge for
at landsmøtets representanter, fylkesskogselskapene og
samarbeidende medlemmer blir tilsendt følgende dokumenter:
· Årsmelding med revidert regnskap.
· Saksliste for landsmøteforhandlingene
· Innstilling fra valgkomiteen
· Annet bakgrunnsmateriell for behandlingen av
landsmøtesakene
Ekstraordinært landsmøte innkalles av ordføreren med
minst 4 ukers skriftlig varsel når dette besluttes av landsstyret eller av minst 10 representanter fra siste ordinære
landsmøte. Med denne innkallingen skal det følge dokumenter til saken som skal behandles, eventuelt med
landsstyrets kommentarer.

Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett når det
gjelder årsberetning og regnskap.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten
av landsmøtets medlemmer er representert.
Det påligger landsmøtet å:
a) Velge to som sammen med ordføreren skal under
skrive protokollen.
b) Behandle landsstyrets årsberetning for de to siste år.
c) Behandle selskapets årsregnskap for de to siste år.
d) Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer.
e) Fastsette medlemskontingent for samarbeidende
medlemmer (§ 2) og kollektiv kontingent for fylkes
skogselskapenes medlemmer (§ 8).
f) Fastsette godtgjørelse til styret
g) Velge ordfører og varaordfører.
h) Velge medlemmer med varamedlemmer til landsstyret og blant landsstyrets medlemmer leder og
nestleder (§ 4).
i) Velge selskapets revisor som skal være statsautorisert,
og fastsette dennes godtgjørelse.
j) Velge desisjons- og kontrollkomite på 3 medlemmer
med ett varamedlem. Velge leder i komiteen.
k) Velge en valgkomite på 5 medlemmer med leder.
l) Innby andre organisasjoner og institusjoner som
samarbeidende medlemmer (§ 6 nr 2)
m) Behandle andre saker som fremlegges av landsstyret.
Representanter til landsmøtet samt medlemmer av fylkesskogselskapene er valgbare til landsstyret, ordfører,
varaordfører, desisjons- og kontrollkomiteen og valgkomiteen.
Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må sendes selskapets hovedkontor skriftlig og være mottatt minst 6
uker før landsmøtet holdes. Saker som ikke er mottatt
innen fristen, kan bare behandles av landsmøtet dersom
dette vedtas med minst ¾ ﬂertall.

Under landsmøtet utnevnes æresmedlemmer og Det norske Skogselskaps gullmerke deles ut. Begge deler etter
vedtak i landsstyret. Gullmerket tildeles personer som i
særlig grad har virket for skogbrukets fremme i Norge.
Over forhandlingene føres protokoll som underskrives av
ordføreren og minst 2 representanter valgt av landsmøtet.
§8:Fylkesskogselskapene

De tilsluttede fylkesskogselskaper virker innen sine distrikter i samarbeid med Det norske Skogselskap.
Fylkesskogselskapenes vedtekter skal godkjennes av
landsstyret.
Fylkesskogselskapene skal ved opptreden utad, f.eks
på brevark, gi uttrykk for at de er tilsluttet Det norske
Skogselskap.
Fylkesskogselskapene skal sende årsmelding med revidert
regnskap til Det norske Skogselskap så snart denne er
klar.
Fylkesskogselskapene betaler en kollektiv kontingent til
Det norske Skogselskap for sine medlemmer. Kontingenten fastsettes av landsmøtet for to år av gangen.
Ved starten av året sender fylkesskogselskapene oppgaver
over antall medlemmer med nødvendige opplysninger
om navn, adresse m.v. og forskuddsvis kontingent for det
oppgitte antall medlemmer til Det norske Skogselskap.
Hvis et fylkesskogselskap på tidspunktet for avholdelsen
av landsmøtet skylder forfalt kontingent for 2 år eller
mer, kan dets rettigheter suspenderes av landsmøtet.
Fylkesskogselskapene dekker selv sine representanters reiseutgifter. Dog kan landsstyret bestemme at Det norske
Skogselskap etter søknad helt eller delvis betaler reiseutgifter til landsmøtet for en representant fra fylkesskogselskap hvorfra reiseutgiftene er særlig store.
§9: Kommunikasjonen mellom DnS og fylkesskogselskapene
Hvert år innen utgangen av november arrangeres et rådsmøte. Rådsmøtet skal diskutere og gi råd om kommende
års arbeidsmål og –oppgaver for organisasjonen. Rådsmøtet består av 2 representanter fra hvert fylkesskogselskap (slik strukturen i fylkesskogselskapene var pr. 1.
januar 2005) og landsstyrets medlemmer. Rådsmøtets
konklusjoner er veiledende for både DnS og fylkesskogselskapene. Saker til Rådsmøtet forberedes av administrasjonen i DnS etter innspill fra fylkesskogselskapene.

Forslag til saker som ønskes diskutert må være DnS i
hende 4 uker før Rådsmøtet. Rådsmøtet skal innkalles
med 2 ukers varsel. Det føres referat fra Rådsmøtet.
I år uten landsmøte arrangeres Regionkonferanser som
er kontaktmøter mellom DnS og fylkesskogselskapene.
Regionkonferansenes mål er å bidra til å øke samhandlingen internt i organisasjonen. Regionkonferansene
består av 2 representanter for sentraladministrasjonen/
landsstyret samt representanter for styret og ansatte i de
aktuelle fylkesskogselskapene. Saker til Regionkonferansene forberedes av administrasjonen i DnS etter innspill
fra de aktuelle fylkesskogselskapene.
Hvert år arrangeres en samling for skogkonsulentene/
informasjonskonsulentene. Skogkonsulentsamlingen
skal motivere, oppdatere og skape engasjement blant de
ansatte skogkonsulentene/ info.konsulentene. Samlingen
forberedes av administrasjonen i DnS etter innspill fra
fylkesskogselskapene.
§10:DetnorskeSkogselskapsøkonomi

Regnskapene for Det norske Skogselskap og dets fond
føres med kalenderåret som regnskapsår.
Regnskapet revideres av selskapets revisor og kontrolleres
av desisjons- og kontrollkomiteen. Instruks for sistnevnte
komite vedtas av landsmøtet.
Landsstyret legger hvert år fram revidert regnskap og
styrets beretning. Dette materialet sammen med legatregnskapet forelegges desisjons- og kontrollkomiteen.
§11:Vedtektsendringogoppløsning

Forslag om vedtektsendringer kan bare behandles av
landsmøtet når forslaget er sendt landsmøterepresentantene i samsvar med § 7 ovenfor, og dessuten kunngjort i
medlemsbladet minst 4 uker før landsmøtet.
Vedtak krever minst 2/3 ﬂertall.
Forslag om selskapets oppløsning må oﬀentliggjøres i
medlemsbladet minst 3 måneder før det legges fram på
landsmøtet. I tilfelle forslaget oppnår 2/3 ﬂertall, skal det
forelegges nestfølgende ordinære landsmøte til endelig
vedtak med 2/3 ﬂertall.
Er oppløsning besluttet, bestemmer landsmøtet hvordan
selskapets midler skal anvendes til beste for skogbruket.
Skulle det av uforutsette grunner bli umulig for landsmøtet å treﬀe en slik beslutning, avgjør Norges Storting
hvordan midlene skal anvendes til skogbrukets fremme.

RESULTATREGNSKAP2006-DetnorskeSkogselskap
2006

2005

2 241 567
454 200
1 866 159
1 209 386
1 494 459
640 159
-82 038
525 970
8 349 862

2 468 433
453 680
2 633 648
1 320 367
1 550 945
709 422
413 448
529 470
10 079 413

2 534 694
4 545 690
-5 687
155 597
1 612 996
8 843 290

3 339 506
4 996 866
18 440
165 926
1 705 182
10 225 920

Driftsresultat

-493 428

-146 507

Finansinntekter og ﬁnanskostnader
Annen renteinntekt
Renter pantelån
Annen rentekostnad
Gebyr/omkostninger bank
Resultat ﬁnansposter

119 714
-145 388
-1 300
-11 979
-38 953

87 180
-144 825
-1 432
-13 549
-72 626

Ordinært resultat

-532 381

-219 133

Årsresultat

-532 381

-219 133

Driftsinntekter og driftskostnader
Bidrag og tilskudd
Kontingenter
Salgsinntekter
Konsulentinntekter
Abonnementsinntekter
Andre driftsinntekter
Midler tatt fra avsatte prosjektmidler
Husleieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Direkte driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Tap på fordringer
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Oslo, 18/4 -2007
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BALANSE

Note

2006

2005

2 876 447
15 466
2 891 913

2 952 251
50 322
3 002 573

935 000

Eiendeler

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr
Sum varige driftsmidler
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Finansielle anleggsmidler
Andelskapital A/L SKS
Interesskapital SKI
Premiefond
Investeringer i aksjer
Sum ﬁnansielle anleggsmidler

45 242
39 540
1 019 782

935 000
143 353
4 203
39 540
1 122 096

Sum anleggsmidler

3 911 695

4 124 669

12

278 589

302 404

13

905 140
595 663
501 749
2 002 552

1 194 497
1 043 346
548 150
2 785 993

2 421 661

3 834 703

4 702 802

6 923 100

8 614 497

11 047 769

16

4 802 060
-532 381
4 269 679

5 168 746
-219 133
4 949 613

17

2 300 000

3 800 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig oﬀentlige avgifter
Prosjektmidler avsatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

251 893
570 853
459 282
762 790
2 044 818

618 542
670 957
241 176
767 481
2 298 156

Sum gjeld

4 344 818

6 098 156

Sum gjeld og egenkapital

8 614 497

11 047 769

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Til gode legatene
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

14
15

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler
Egenkapitaloggjeld

Innskutt egenkapital
Egenkapital pr. 1.1.
Årets resultat
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pantegjeld
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NOTER
7.Direktedriftskostnader

1.Regnskapsprinsipper,vesentligeregnskapsposter
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i
Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember 2006. Regnskapet
for 2006 er tilpasset Regnskapslovens krav vedrørende oppstilling.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassiﬁseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens deﬁnisjoner.
Inntektsførings-og kostnadsføringstidspunkt-sammenstilling:
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Kostnader
sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter de
kan henføres til. Kostnader som ikke kan henføres til direkte inntekter fordeles på avdelinger og kostnads-føres når de påløper.

2.Bidrag

2006

2005

Statsbidrag fra Landbruks-og matdepartementet
900 000 900 000
Rentemidler fra Landbruks- og matdepartementet 750 000
750 000
Bidrag fra legatene
300 000
530 000
Landbruksdepartementet, prosjektstøtte
100 000
Friluftslivets fellesorgananisasjon
85 000
Overført til Uka for voksnes læring
-5 000
Bidrag fra fylkene til organisasjonsarbeide
27 500
Innovasjon Norge- prosjektstøtte ”Gjør et spikk”
264 067
108 433
Sum
2 241 567 2 468 433

3.Salgsinntekter
Salg v/planteskolekonsulenten (felles innkjøpsordning) 517 916
779 838
Salg annonser, annonsemateriell
795 822
800 108
Salg informasjonsmateriell
501 355
994 380
Annet salg
13 023
59 322
Salg porto
38 043
Sum
1 866 159 2 633 648

4.Konsulentinntekter/refusjon
Salg konsulenttjenester/utleie ansatt
Refusjon planteskolekonsulenten
Sum

2006
Trykking av materiell/prod. naturstiplakater
Varekjøp
Planteskolekonsulentens fellesinnkjøp
Arrangement, kurs, kongresser
Bladporto
Annonseprovisjon
Kjøp tjenester
Andre dir. driftsutgifter
Sum

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger/honorarer
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Innleid arb.kraft
Gruppeliv/yrkesskade
Andre personalkostnader
inkl. kurs/fagl. utvikl.
Sum
Gjennomsnittlig antall fast ansatte:
9
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3 383 305
506 218
326 945
125 167
90 890

3 580 911
554 896
551 932
144 563
90 917

113 165
4 545 690

73 647
4 996 866

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som pr. 31.12.06 omfatter 9 ansatte og 1 uførepensjonist. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige premien anses som årets pensjonskostnad. I tillegg foreligger det en usikret pensjonsordning som er ﬁnansiert over
driften. Utbetalt fra denne pensjonsordningen i 2006: 21.481,Godtgjørelser
Styret
127 000

Lønn/styregodtgjørelse
Kollektiv pensjonspremie

127 000
1 039 504 1 252 435
169 882
67 932
1 209 386 1 320 367

365 353
237 432
37 374
640 159

380 800
247 674
80 948
709 422

375 970
150 000
525 970

379 470
150 000
529 470

Daglig
leder
590 832
69 994
660 826

Revisjon
Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr 73.633,-

9.Avskrivninger
Kostpris

6.Husleieinntekter
Wergelandsveien 23 B
Birkebeinerveien 11, Hamar
Sum

403 939
597 473
767 105
804 807
285 999
164 006
241 410
74 767
3 339 506

8.Lønnogsosialekostnader

5.Andredriftsinntekter
Arrangementsinntekter
Administrasjon av legatene
Provisjon/bonus
Sum andre driftsinntekter

2005

403 180
258 637
505 366
540 058
309 464
158 861
307 432
51 696
2 534 694

Wergelandsveien 23 B
inkl. påkostninger
2 374 609
Birkebeinerveien 11,
Hamar
1 500 000
Sum eiendom
3 874 609
Fotoutstyr
Datautstyr
Sum kontorinventar
/utstyr
Sum avskrivninger
eiendom og utstyr

Akkumulerte
Årets
Bokført
avskrivninger avskrivninger
verdi
912 157

75 836

1 386 616

601 893
1 514 050

44 905
120 741

853 202
2 239 818

30 013
96 204

25 844
50 052

4 169
30 687

126 217

75 896

34 856
155 597
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12.Varelager

10.Andredriftskostnader
Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker
Maskiner, inventar
Edb-kostnader
Teleutgifter
Porto
Kilometergodtgjørelse
Diettgodtgjørelse
Reise og diett etter regning
Advokathonorar
Annonser og markedsføring
Leie av lokaler
Lys/varme
Renhold
Revisor
Internleie
Forsikring
Gaver
Kostnader vedrørende eiendom
Diverse andre indirekte driftskostnader
Kostnader belastet kontorutleie
Sum

2006
2005
101 838
83 430
38 929
19 678
31 800
66 140
167 712
289 853
115 888
124 560
104 553
103 329
69 232
102 625
15 895
26 364
244 873
195 719
11 465
19 000
38 123
112 496
6 654
6 903
79 327
73 936
126 393
104 275
73 633
82 577
150 000
150 000
127 996
21 199
12 979
13 149
88 636
124 083
109 949
-117 013
-46 364
1 612 996 1 705 182

13.Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for tapsavsetning
på kr 20.000,-

14.Andrekortsiktigefordringer
Påløpt refusjon vedr. planteskolekonsulenttj.
Kontingent Medlemsbladet
Forskuddsbetalte kostnader
Bidrag fra Friluftslivets år
Påløpt refusjon lønn
Div. kortsiktige fordringer
Sum

2006
212 352
150 000
21 125

118 272
501 749

2005
66 203
101 760
24 128
85 000
47 343
223 716
548 150

15.Kontanterogbankinnskudd
Av totale bankinnskudd er kr 194.283 bundne skattetrekksmidler.
I tillegg er kr 170.000,- garantistillelse ovenfor Tollkassereren.

16Endringegenkapital

11.Tomter,bygningerogannenfasteiendom
2006
Wergelandsveien 23 B, Oslo
1 386 615
Birkebeinerveien 11, Hamar
853 202
Nævestad Skog- Tvedestrand
174 818
Tomt Honne (Biri)
50 000
Anna Rogstads vei 8, Oslo (Borettslagsleilighet)
411 812
Sum
2 876 447

Beholdninger av varer vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi
som er antatt salgsverdi med fradrag for salgskostnader. Kostpris for
innkjøpte varer er anskaﬀelseskost. Årets varekostnad består av
kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god
regnskapsskikk pr. årsslutt. Største post på varebeholdningen er
naturstiplakater med kr 125.000,-

2005
1 462 452
898 107
129 880
50 000
411 812
2 952 251

Endring i egenkapital pr. 31.12.2006 består i tillegg til resultat 2006 av
nedskrevet interessekapital i SKS med kr 143.353. Posten er ikke ført
over resultatregnskap siden dette kan ansees som en korrigering av tidligere
feilføring.

17.Pantegjeld

Bokført pantegjeld, kr 2.300.000 er sikret i eiendommer.
Bokført verdi av eiendommene som er stillet som sikkerhet for
denne gjeld utgjør:
Wergelandsveien 23 B
Birkebeinerveien 11, Hamar

12/31/06
1 386 615
853 202

DetnorskeSkogselskap

Organisasjonsprosessen:

Fokuspåsamarbeidoglokalisering

Organisasjonsprosessen i Skogselskapet nærmer seg
opp-løpsiden. Etter å ha benyttet vinteren til å diskutere
intern organisering og tiltak som kan styrke demokratiet
og samhandlingen i Skogselskapsfamilien, skal våren og
den siste tiden fram mot landsmøtet avklare hvor DnS
skal ha sin virksomhet og i hvilket omfang det vil skje
en tilnærming mot Skogbrukets Kursinstitutt og Norsk
Skogmuseum.

AVJOHANNESEDVINHAUG

Bakgrunn

Organisasjonsutviklingsprosjektet i Skogselskapet ble
startet opp høsten 2006 og skal fram mot landsmøtet i
sommer gi anbefalinger overfor styret og resten av organisasjonen mht. framtidig organisering, samarbeidsform med
SKI, arbeidsoppgaver, tiltak som kan bedre Skogselskapets
økonomiske situasjon og lokalisering av sentralleddet.
Framtidig organisering av Skogselskapet ble behandlet på
lederkonferansen i Skogselskapet i januar 2007 og i fylkesskogselskapenes styrer gjennom vinteren 2007. Saken, som
ble omtalt i Skog og Miljø 1/2007, skal inkl. nødvendige
vedtektsendringer etter planen behandles på landsmøtet
sommeren 2007, slik at ny organisasjonsmodell kan tas i
bruk fra 1. januar 2008.
Våren 2007 har arbeidet fokusert på hvilke samarbeidsrelasjoner sentralleddet skal ha i forhold til andre aktører i
skogsektoren; og da først og fremst Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) og Norsk Skogmuseum (NSM). Begge disse
organisasjonene har gjennom våren 2007 vært konsultert
og orientert om disse spørsmålene.

Fra gruppediskusjon under lederkonferansen i april.

gaveløsning, og dernest at man i både DnS og SKI har vært
opptatt av at organisasjonene ikke er så like og overlappende
som mange hevder. SKI har i dag en langt tyngre og tydeligere tilknytning til skognæringen enn Skogselskapet som ønsker å være en mer uavhengig samfunnsaktør. En samlokalisering av DnS og SKI eller NSM ville imidlertid kunne skape
et nytt senter innen skogsektoren som i større grad ville kunne kommunisere et felles budskap mot næring og allmennhet.
Man ville da kunne få virksomheter med en omforent forståelse av den totale oppgaveporteføljen og med dertil hørende
rasjonalisering med hensyn til hvordan oppgavene blir utført,
hvem som utfører dem og hva som blir utført. En må også
gå ut fra at en slik felles organisering ville innebære gevinster
med hensyn til en del administrative funksjoner. Ikke minst
vil en samlokalisering av DnS og/eller SKI og NSM kunne
bidra til et større, bredere og mer vitalt arbeidsmiljø.
På den annen side vil en utlokalisering av virksomheten få
store konsekvenser både for dagens ansatte i sentralleddet
i Oslo og for organisasjonens tilstedeværelse nær samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Hvorforikkesamorganiseringnå?

3alternativerforlokaliseringogsamarbeid

Vinterens arbeid har resultert i at prosjektet ikke har funnet å kunne anbefale en full samorganisering mellom DnS
og SKI nå. Grunnen til dette er både at SKI har vært tydelige på at veien mot samorganisering bør gå via en periode
med tettere og mer forpliktende samarbeid og felles opp-

Saken legges fram for landsmøtet i DnS i juni.

Skal DnS på en eller annen måte samordne seg med andre
organisasjoner må det være for å oppnå en fordel i forhold
til dagens situasjon. Dette kan være knyttet til økonomi,
formål eller arbeidsoppgaver.
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Styret i DnS har på denne bakgrunn og etter en samlet
vurdering valgt å arbeide videre med 3 alternativer som
innebærer at organisasjonen hhv. forblir i dagens lokaler i
Oslo, at dagens lokaler i Oslo selges og man ﬂytter virksomheten til Honne og blir leietaker hos SKI eller at man
selger i Oslo og inviterer SKI til å bli med å bygge opp en
helt ny virksomhet på Elverum i tilknytning til og i samarbeid med Norsk Skogmuseum.
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Mitttre–minevenner!
Det har strømmet jamt på med bidrag til MITT TRE, radio-konkurransen. Det er så mange ﬁne trær der ute i norske skoger og så mange ﬁne historier om trær som så mange mennesker er så glade i. Her er glede, engasjement og kunnskap
som gjerne deles med andre. En spesiell utfordring denne gangen går til lærere og skoleelever i landet vårt som nå
sikkert skal ut i skog og mark. Her kan mål, matte og artskunnskap praktiseres direkte i naturen.
TEKST:MERETELARSMON,FOTO:TOREMOLTEBERG
Det er et privilegium å få lese dikt og
trehistorier, store som små, korte som
lange, men først må juryen få ta sine
valg og dette blir ikke lett, - og lettere
skal det ikke bli! Skogen venter på
ﬂere trevenner!
Vi har passert 160 bidrag når vi kvitterer ut april måned. Med vår og
sommer i sikte håper jeg ﬂere trevenner ﬁnner ﬂere trær, skriver om dem,
tar bilde og ikke minst måler dem
rundt ”magen” ca 1,3 meter over
bakkenivå. Landet er delt i tre regioner slik at det ”konkurreres” innenfor tre landsdeler: Sør for Dovre,
mellom Dovre og Salten og nord for
Salten. Når det gjelder omkretsmål
av store trær, skal det altså kåres hele

48 vinnere. Stor premie går også til
den som forteller den beste historien
og tar det beste bildet.
Det vi kan røpe så langt i konkurransen er, at det er ikke kommet
inn ett eneste mål på barlind, og
heller få på einer. Hvor ﬁns det
ﬂere? Kom også med gran og furu!
På lauvtresida er vi ved utgangen
av april uten mål på hegg, noen få
på lind, rogn, osp og selje og også
få på lønn og or. Kom igjen med
ﬂere lauvtremål! Her ligger også an
til mange lokale kåringer. Derfor
utfordrer jeg på vegne av Skogselskapet, Genressurssenteret og NRK
Natur enda ﬂere trevenner til å
sende sine bidrag til konkurransen.

Regioninndeling:

Landet deles i 3 regioner:
Sør-Norge (sør for Trøndelag)
Midt-Norge (Trøndelag til Saltfjellet)
Nord-Norge (nord for Saltfjellet)

Treslag

Det er 2 hovedgrupper i hver region:
Lauvtrær: Alm, ask, bjørk, bøk, eik, hegg, lind, lønn,
or (gråor og svartor), osp, rogn og selje.
Bartrær: Barlind, einer, furu og gran.

Premiering:

1. Det tjukkeste treet:
Det konkurreres om det tjukkeste treet av hvert treslag
i hver av de tre regionene. Omkretsen på trærne skal
måles ca 1,3 m over bakken.

Prosjektleder Merete Larsmon på ” feltarbeid”.

2. Det beste bildet:
Lytterne oppfordres til å sende inn ett bilde av hvert tre
som registreres. Blant de innsendte bildene blir det en egen
konkurranse om det beste bildet.
3.Den beste fortellingen:
I tillegg til treets omkrets og bilde, oppfordres lytterne til å
sende inn en fortelling knyttet til det spesielle treet som er registrert. Dette kan være en egen hendelse knyttet til dette treet
eller et sagn eller lignende. Blant de innsendte fortellingene blir
det også en egen konkurranse om den beste fortellingen.
Mer informasjon om treslagene ﬁns på www.skogselskapet.no.
Ta også kontakt med det lokale fylkesskogselskapet, dersom
du lurer på noe.
Alle bidrag sendes til E-post natur@nrk.no
eller som brev til NRK Natur, 5020 Bergen

Siste frist for innsending: 11. november
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24

28

29

32
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34
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41

42
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45
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52

49

46
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51
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55
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47
49
51
52
54
55

Tidsadverb
Undersøkelse
Først og sist
Nok et tidsadverb
Forkortelse
Middagsrett

Loddrett:
1 Kan en få i visse tilfelle
2 I skolen i gamle dager
3 Forbarm deg!
4 Uttale
5 Adverb
6 Gruppe
7 Være i full vigør
8 Europeer
9 Eksisterer
10 Organisasjon
11 Evighetsblomst
12 Kan berge mange
19 Han / hun elsker
de ﬁrebeinte
21 Vektforkortelse
22 Plagg
24 Stoﬀ
28 Vender
30 Våpen

34
38
40
42
44
46
48
50
53

Guttenavn. Genitiv.
Fornavn på kjendis
Tidsangivelse
Fleip
Voks!
Bot
Dyr
I skogen i Sør-Norge
Kommune

Løsning nr. 1/07

Vannrett
1 Noe en kan godt
13 En utmerket egenskap
14 Lage uorden i tingene
15 Til å ha på gulvet
16 Stor øy, ikke i Norge
17 Adverb
18 Bør ekspeditørene være
20 Jakttrofè
23 Leit
25 Utenlandsk organisasjon
26 Tall
27 Stedsadverb
29 Fugl
31 Legemsdelen
32 Mannsnavn
33 Lever i havet
35 Ubehagelig å få i
karakterboken
36 Tall
37 Tittel i for
eksempel Ålesund
38 Øy
39 Frukt
41 Rekker
43 Kort
45 Vil Røkke fange

Vinnere av kryssordkonkurransen nr. 1/2007:
Teodor Gåshaug, Namsos
Torjus Hauge, Skiptvedt
Dag Ludvik Due, Halden

7

Postnr. /sted: ................

20

Adresse: .......................

19

Navn: ...........................

18

47

11

14

15

27

10

Send in det ferdig utfylte kryssordet til Det norske Skogselskap, Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo,
og bli med i trekningen av 3 ﬂotte spikkekniver med slire fra Skogselskapet. Leveringfrist 7. august 2007
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ProfileringsprodukterfraSkogselskapet
Skogselskapetsgavekniv

Skogselskapetsgaveknivmedvårnyelogopåslireogblad
Kr395,-+portoogekspedisjon


Skogselskapetsturkopp

GrønnsammenleggbarkoppmedSkogselskapetslogo.
Kr20,-+portoogekspedisjon

Skogselskapetssitteunderlag
SitteunderlagmedSkogselskapetsnyelogo.
Kanbrettesogfårplassijakkelommen.
Kr22,50,-+portoogekspedisjon

Skogselskapetscaps
Justerbarcapsmedvårnyelogo.Brakvalitetoggod
passform.Finnesigrønn,blåogrødfarge.Finnes
ogsåistorstørrelse
Kr40,-+portoogekspedisjon

SkogselskapetsnyeT-Skjorte

T-skjortenleveresidame-ogherrefasongtilkunkr150,-+portoogeksp.
Fargenermarineblå.
Damestørrelser:S-M-L-XL
Herrestørrelser:M-L-XL-XXL
Kr150,-+portoogekspedisjon
Bestilling: www.skogselskapet.no/butikk
info@skogselskapet.no

Telefon 23 36 58 50
Telefax 22 60 41 89

