
 

                                               Gvarv, 12. mai 2017 
 

  Innkalling til årsmøte i Telemark Skogselskap 

Mandag 29. mai 2017, kl 17.30 
Skogplanteskolen, Gvarv 

 
 Telemark Skogselskap ser tilbake på et spennende år som eier i skogplanteskolen og dannelsen av 
Norgeplanter AS, fusjoneringen av de to skogplanteskolene i Hokksund og på Gvarv. Sammen med 
Skogselskapet i Buskerud ser vi fram til å drive et aktivt eierskap i det nydannede selskapet.  
 
Telemark Skogselskap avholder sitt årsmøte 29. mai kl 17.30 på Gvarv, hvor Norgesplanter har sin 
produksjon. På årsmøtet ønsker vi å informere ytterligere om det nye selskapet , og legger opp til en 
diskusjon hvor følgende temaer vil bli berørt:  
 

 Kundens krav til morgendagens skogplanter - plantekvalitet 
 Snutebillebehandling – insekticider vs. mekanisk beskyttelse 
 Plantepris og produksjonsomfang 
 Distribuering og utplanting av skogplanter 
 Rollefordeling:  innkjøp-distribusjon 

 
Vi har invitert representanter for de største plantekjøperne i vårt område, AT Skog, Viken Skog  
og SB Skog, om å delta i debatten på årsmøtet. 
 

PROGRAM 
17.15  Kaffi og noe å bite i.  
17.30   Styreleder ønsker velkommen. Fagprogram (se over) 
18.45  Servering av varmmat 
19.15  Årsmøte avholdes   

1. Valg av møteleder og to medlemmer til å skrive under protokoll 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Styrets beretning og årsmelding 2016 
4. Regnskap 2016  
5. Valg 
6. Utdeling av Telemark Skogselskaps diplom 

 
Av hensyn til bevertningen, ønsker vi påmelding senest 26. mai. Vi ser gjerne at dere er med på  
hele programmet, men det er mulig å bare delta på årsmøtet eller fagprogrammet.   
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet,  må være sendt til Telemark  Skogselskap innen 23. mai  
som brev, e-post til telemark@skogselskapet.no eller telefon 3595 5808 /9013 8349 (også SMS). 
 
Årsmelding / Regnskap 2016 
Utgifter til trykking og utsending av årsmeldinger har i tidligere år vært betydelige. Vi har også i år valgt 
å legge ut årsmeldingen på hjemmesidene, der den kan leses og skrives ut. Våre nettsider finner du på 
www.skogselskapet.no/telemark. Dersom noen av medlemmene likevel ønsker årsmeldingen tilsendt i 
posten, ta kontakt med oss. 
 

Vel møtt til årsmøte på Gvarv! 
 
                     Sverre Siljan (sign)       Vegar Hvamb 
               Styreleleder Telemark Skogselskap                                             Informasjonskonsulent 

               Styreleleder Norgesplanter AS                                                          

mailto:telemark@skogselskapet.no

