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Vedtekter for Det norske Skogselskap

§ 1: Selskapets formål
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.
Det norske Skogselskap kan også delta i internasjonalt samarbeid.

§ 2: Selskapets sammensetning
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: Selskapets administrasjon
Selskapet ledes av landsstyret med bistand av administrerende direktør og det øvrige
personale.
Selskapet forpliktes av landsstyrets leder med parafering av administrerende direktør.
Selskapets kontor er i Oslo.
Selskapets høyeste organ er landsmøtet.
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§ 4: Landsstyrets sammensetning
Landsstyret består av 7 medlemmer.
3 styremedlemmer med ett varamedlem velges av landsmøtet blant tillitsvalgte i
fylkesskogselskapene.
Ett styremedlem med personlig varamedlem velges av landsmøtet blant de ansatte i
fylkesskogselskapene og ansatte i DnS.
3 styremedlemmer med ett varamedlem velges fritt av landsmøtet, medlemsorganisasjoner
skal tas hensyn til.
Valgperioden er 4 år for styremedlemmer og 2 år for varamedlemmer.
Henholdsvis 3 og 4 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.
Styremedlemmene mottar møtegodtgjørelse fastsatt av landsmøtet.

§ 5: Landsstyrets forhandlinger
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.
Landsstyret skal forvalte selskapets midler og fremme selskapets formål på best mulig måte.
Landsstyret avgjør for øvrig alle saker som ikke ifølge disse vedtekter hører under landsmøtet.
På landsmøtet skal landsstyret foreslå 2 medlemmer med varamedlemmer til styret i Det
norske Skogfrøverk. De foreslåtte skal være medlem av et fylkesskogselskap. Kun
fylkesskogselskapenes delegater er stemmeberettiget ved dette valget. Valgperioden er 4 år.
Landsstyret forestår utgivelsen av et medlemsblad.
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
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§ 6: Landsmøtets sammensetning
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 institusjon 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: Landsmøtets forhandlinger
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.
Landsmøtet ledes av ordfører eller varaordfører ved forfall.
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.
Ved stemmelikhet har ordføreren den avgjørende stemme. Stemmelikhet ved valg av ordfører
avgjøres ved loddtrekning.
Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett når det gjelder årsberetning og regnskap.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av landsmøtets medlemmer er
representert.
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Det påligger landsmøtet å:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Velge to som sammen med ordføreren skal underskrive protokollen.
Behandle landsstyrets årsberetning for de to siste år.
Behandle selskapets årsregnskap for de to siste år.
Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer.
Fastsette medlemskontingent for samarbeidende medlemmer (§ 2) og kollektiv
kontingent for fylkesskogselskapenes medlemmer (§ 8).
Fastsette godtgjørelse til styret.
Velge ordfører og varaordfører.
Velge medlemmer med varamedlemmer til landsstyret og blant landsstyrets
medlemmer leder og nestleder (§ 4).
Velge selskapets revisor som skal være statsautorisert, og fastsette dennes
godtgjørelse.
Velge kontrollkomite på 3 medlemmer med ett varamedlem. Velge leder i komiteen.
Velge en valgkomite på 5 medlemmer med leder.
Innby andre organisasjoner og institusjoner som samarbeidende medlemmer (§ 6 nr 2).
Behandle andre saker som fremlegges av landsstyret.

Representanter til landsmøtet samt medlemmer av fylkesskogselskapene er valgbare til
landsstyret, ordfører, varaordfører, 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 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.
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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.

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