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Invitasjon
til alle våre medlemmer

Årsmøte og foredrag 
 

Torsdag 21. juni på Bjørkelangen

kl 15:00 – Fagdelen starter på Bjørkelangen nye 1-10 skole

Adresse: Haldenveien 123

Her vil vi få en befaring på og orientering om den nye skolen som ble tatt 

i bruk vinteren 2018. Skolen har blitt et signalbygg for bygging i heltre/

massivtre. I tillegg varmes den opp av bioenergi levert av lokale bønder. 

Se bilder av skolen her:  www.bygg.no/article/1343595 

Vår guide på skolen er kommunens prosjektansvarlig: 

Jens-Kristian Waaler.

Etter skolebesøket forflytter vi oss til Eidsverket herregård.

Se mer om Eidsverket her www.eidsverket.no

Videre program på eidsVerket herregård

kl 17:00 – middag  
Under middagen vil vi få høre litt om Eidsverkets historie.

kl 18:00 – FagForedrag 
Mulighetene med tre som framtidens byggemateriale.

av Kristine Nore senior teknisk fagsjef på Splitkon AS

Kristine har bakgrunn som forsker på Treteknisk institutt og har jobbet 

som prosjektleder hos Moelven massivtre. I dag jobber hun på den 

nye limtre- og massivtre-fabrikken Splitkon AS. I tillegg til dette er hun 

styremedlem i Viken skog.

kl 19:00 – årsmøte 
 
Årsmøtesaker:
 1. Åpning ved styreleder

 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

 3. Valg av møteleder

 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet

 6. Valg
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019

 8. Behandle innkomne saker  

   Frist for å melde inn saker til årsmøte er innen den 7 juni.

Påmelding til Håvard Midtskogen 

på e-post: haavard@skogselskapet.no  

evt. tlf. 950 40 438

Av hensyn til servering på årsmøtet ber vi om  

påmelding innen 13. juni
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Informasjonsvirksomheten
Skogselskapet i Oslo og Akershus har også i 2017 hatt et aktivt 
år med mye ideelt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens 
mangesidige betydning . Våre medarbeidere har gjennomført 
mer enn 85 egne arrangement, og snakket om skog, tre, bio-
energi og klima for 780 voksne og 2549 barn og unge .

Skoleskogdager
Alle barneskolene i Akershus fikk også i 2017 tilbud om 
gratis skoleskogdag for 6 . trinn . I løpet av kalenderåret har vi 
hatt arrangement for 2549 barn og 201 lærere fra 47 skoler . 
Opplegget er tilsvarende det vi har gjort i mange år, da vi ikke 
har funnet noen gode grunner for å endre på suksessformelen . 
På disse dagene får vi god kontakt med både barna og lærerne, 
læringsutbyttet oppleves som bra og tilbakemeldingene fra 
lærerne er utelukkende positive – og vi får snakket skog med 
veldig mange av fremtidens beslutningstagere . I 2 kommu-
ner, Nannestad og Aurskog-Høland har vi 2017 hatt en felles 
skoleskogdag for alle skolene i kommunen . Dette er dager der 
flere aktører er involvere, som gir oss nye kontakter .

Aktiviteter for og rettet mot skogeiere
Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2017 hatt flere ulike 
aktiviteter rettet for og mot skogeiere og skogbruket . Vi holder 
fortsatt innføringskurs og foredrag om etablering av gårds-
anlegg og varmesalgsanlegg både i Akershus og andre fylker . 
I 2016 startet vi opp med veiledning av enkelteiere helt fram 
til ferdig anlegg, dette er noe vi har utviklet videre i 2017 . Vi 
har vært med på 8 gårdsanlegg fram til søknad til Innovasjon 
Norge, i tillegg har vi gjennomført 3 forprosjekter på varme-
salgsanlegg .

I 2017 har vi sammen med skogbrukssjefen i Follo og Follo 
skogeierområde startet opp arbeidet med et omdømmeprosjekt 
for skogbruket i Follo, med tittelen «Skogbruk og publikum i 
Follo» . Prosjektet er treårig og vil gå ut 2019, og er finansiert 
av lokale rentemidler .

I 2016 startet vi opp et veiledningsprosjekt i Nes kommune . 
Eierne av prosjektet er skogeierlaget i kommunen og skog-
brukssjefen i Nes og det finansieres av lokale rentemidler . Det 
er gjennomført befaring/veiledning hos 20 skogeiere i 2017, og 
prosjektet videreføres i 2018 .

Vi drev også i 2017 med veiledning i skogkultur for Sørum 
kommune . Dette finansieres av lokale rentemidler og målet er 
å øke aktiviteten, og da spesielt på ungskogpleie .

Velg Skog
Skogselskapet i Oslo og Akershus er del av skognæringens 
kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør 
sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det 
regionale prosjektet Velg Skog Øst . Prosjektet jobber for å øke 
søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive 
og målrettede tiltak, samt å styrke skogbrukets omdømme .
Vi opplever at det er en økning i antallet elever som viser inter-
esse for en grønn utdannelse, og at det er nyttig å være tilstede 
og «vise frem skogbruket» gjennom prosjektet Velg Skog .

Andre arrangement og prosjekt

Skogdag på Bygdø Kongsgård
Skogdag for allmenheten på Bygdø kongsgård . Arrangementet 
var et samarbeid mellom oss, Bygdøy Kongsgård/Norsk Folke-
museum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og 4H .

Gapahuk og uteskoleområde for Drømtorp videregående 
skole
I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi 
etablert et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilret-
telagt opplæring . Dette arbeidet ble startet i 2016 og avsluttet 
våren 17 . Dette er et lavterskel-tilbud til alle deres elevgrupper, 
spesielt ungdommene med ulike funksjonshemninger . Plassen 
har allerede vist seg å være et svært positivt tiltak, og har gjen-

Skoleskogdag i Bærum
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nom involvering av elevene gitt dem ypperlig arbeidstrening 
og et genuint eierskap til prosjektet . Prosjektet er støttet av 
SparebankstiftelsenDNB .

Stuttreist og Himlaga.
Også i 2017 var vi med på «Stuttreist og Himlaga» . Der var 
vi sammen med andre aktører fra skogbruket, som Viken 
skog, Glommen skog, Stangeskovene, Kjelle videregående og 
Aurskog-Høland kommune . Målet var å synliggjøre skogens 
mangesidig betydning i Aurskog-Høland .

Skauendagen
I august var vi sammen med Fet skogeierlag med på Skauenda-
gen ved Heiavannet i Fet kommune . Der møtte vi allmenhe-
ten og pratet om skogen og dens fortreffelighet, og viktigheten 
av å drive et aktivt skogbruk .

Bli med ut dagen
Sammen med turistforenings barnas turlag i Aurskog-Høland 
arrangerte vi bli med ut dag i november – et lavterskeltilbud til 
barn i alle aldre for å komme seg i ut i skog og mark .

Samarbeidsprosjekter med andre skogselskap og Det 
norske Skogselskap

Vi har også i 2017 vært med på ulike større og mindre arran-
gement sammen med andre i skogselskaps-familien . Dette for 
å styrke samholdet i skogselskap-familien, samtidig med at vi 
har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap . Gjennom 
disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, 
både innenfor og utenfor skogsektoren . 

Markadagen
Markadagen 2017 ble gjennomfør i februar på Sognsvann . 
Dette er et nyttig arrangement for Skogselskapet da vi både får 
snakket om skogens betydning med mange engasjerte Marka-

brukere, og fordi vi blir bedre kjent med våre med-arrangører 
og de med oss .

Flerkulturell friluftsfest
I mai var vi sammen med Det norsk Skogselskap og en rekk 
andre organisasjoner med på flerkulturell friluftsfest på Sogn-
svann . Målgruppen på dette arrangementet var først og fremst 
våre nye landsmenn .

Skog og tre
Det norske Skogselskap arrangerte i samarbeid med Norges 
Skogeierforbund konferansen Skog og Tre, «hele skogsekto-
rens møteplass» . Skogselskapet i Oslo og Akershus bistod med 
delvis ansvar for teknisk gjennomføring .

Skoleskogdager på Sognsvann
I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps 
skoleskogdager for Oslo-skolene på Sognsvann . I 2017 deltok 
rundt 1700 5 .klassinger . Arrangementet var et samarbeid 
mellom Skogselskapet, Oslo kommune, Bymiljøetaten og 
Skogkurs .

Andre arrangement
Vi har også bidratt på skoleskogdager i regi av andre fylkes-
skogselskap og fått hjelp med noen av våre større skogdager . Vi 
mener det er en stor fordel at skogselskaps-familien innad kan 
utveksle arbeidskraft og kompetanse .

Annet arbeid
Snorre Synnestvedt har sittet i styret til Det norske Skogsel-
skap fram til han gikk ut i permisjon den 14 . august, som 
representant for de ansatte i skogselskapene . 
Snorre har også representert skogselskapet i samarbeidsutval-
get for Lære med skogen .

Helgrillet elg på Stuttreist og HimlagaRøya ville være med på skogdagÅ bygge plankehytte er gøy!

Godt oppmøte på Markadagen ved Sognsvann
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Økonomisk støtte
Følgende har gitt bidrag til vår  
informasjons virksomhet i 2017: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune

Ullensaker kommune
Gjerdrum kommune
Aurskog Høland kommune
Skedsmo kommune
Nittedal kommune
Lørenskog kommune
Enebakk kommune  
Rælingen kommune
Ski kommune
Vestby kommune
Oppegård Kommune
Nesodden kommune
Bærum kommune
Asker Kommune
Sørum kommune
Oslo kommune
Fet kommune
Nannestad kommune

Sparebankstifftelsen
Yggeseth Legat
Mathiesen Eidsvoll Verk
Løvenskiold-Vækerø
Allmenningsdrift Romerike

Nedre Romerike skogeierområde

Vi takker for støtten!

Aktivitet 2017

Aktivitetssammendrag
Antall

Aktivitet Dager Barn Voksne

Skogdager for barneskoler (47 skoler) 36 2549 201
Skogdager for skogeiere 20
Bioenergikurs 16 539
Større arrangement, messer etc 14
Annet (medlemmer) 1 40
Totalt 87 2549 780
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Årsmøte 2017
Torstad gård, 6. juni 2017 

Protokoll årsmøte 2017

Sak 1. Åpning ved styreleder
Lars Henrik Sundby ønsket 24 deltagere velkommen til års-
møtet .

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten, og 
møtet ble lovlig satt .

Sak 3. Valg av møteleder
Styreleder Lars Henrik Sundby ble valgt til møteleder .

Sak 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Anne Løvaas Kristoffersen og Carl Seip Hanevold ble valgt til 
å underskrive protokollen sammen med styrets leder .

Sak 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning 
Styreleder Lars Henrik Sundby leste opp Årsberetning 2016 
og redegjorde for styrets arbeid, inkludert økt investering i og 
situasjonen for Skogplanter Østnorge AS .
Vedtak: Årsmøtet tok styrets beretning om virksomheten til 
etterretning .

Sak 6. Behandle og godkjenne årsregnskapet
Daglig leder Håvard Midtskogen gikk gjennom regnskapet for 
2016 samt våre finansplasseringer .
Vedtak: Det var ingen innvendinger og det fremlagte årsregn-
skapet, som viste et overskudd på kr 1 .446 .916, ble enstemmig 
godkjent av årsmøtet .

Sak 7. Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens 
leder Ingar Kristoffersen, som også ledet valget .
Vedtak: Årsmøtet kom ikke med alternative forslag .

Etter valget er styrets sammensetning følgende:
Styrets leder  Lars Henrik Sundby  2016-2018
   Valgt som leder for ett år
Styrets nestleder Stian Sandbekkbråten 2017-2019
   Gjenvalgt
   Valgt som nestleder for ett år
Styremedlem Gard Mjaaland  2017-2019
   Gjenvalgt
Styremedlem Paul Næverlid  2016-2018
Styremedlem Astrid Lindstad  2017-2019
   Ny
1 . varamedlem Gunnar Fjeld  2017-2018
   Ny
2 . varamedlem Anne Strøm Prestvik 2017-2018
   Ny

Godtgjørelser:
Styrets leder   kr 25 .000 pr år  Uendret
Styrets medlemmer kr 10 .000 pr år  Uendret

Møtegodtgjørelser, for styret og møtende varamedlemmer:
Møte varer over 4 timer: kr 2 000 Økes fra kr 1 400
Møte varer under 4 timer kr 1 000 Økes fra kr    700

Valg av revisor:   Gjenvalg på Deloitte AS
Godtgjørelse til revisor: Etter regning

Valgkomité 2017   Valgt På valg 
Ingar Kristoffersen  2014 2017
Ragnhild Strøm Prestvik   2015 2018
Ottar Slagtern    2016 2019

Valgkomité 2018   Valgt På valg
Ragnhild Strøm Prestvik   2015 2018
Ottar Slagtern    2016 2019
Thorvald Ungersness  2017 2020 - Ny 

Sak 8. Fastsette medlemskontingent
Styret anbefalte at årlig medlemskontingent/støtte holdes uen-
dret på kr 300, i tråd med anbefaling fra Det norske Skogsel-
skap .
Vedtak: Kontingent for medlemskap i Skogselskapet i Oslo og 
Akershus i 2018 settes til kr 300 .

Sak 9. Behandle innkomne saker
Ingen saker var meldt inn . 

Annet
Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt presenterte de 
viktigste aktivitetene for informasjonsarbeidet hittil i 2017 .
Styreleder Lars Henrik Sundby takket de ansatte for innsat-
sen og godt arbeid . Han takket også Liv Marit Strupstad for 
mange år som styremedlem og nestleder .

Anne Løvaas Kristoffersen Carl Seip Hanevold
Lars Henrik Sundby

Referent Snorre Synnestvedt 

Fagprogram

Etter årsmøtet og middag fikk gjestene servert interessante 
foredrag innen temaet flerbruk av skog:

Flerbruk i historisk perspektiv - utvikling av begrep og praksis 
 Ole Hofstad, professor NMBU 

Dagens flerbruk og skogbruk i Asker kommune
 Petter Høistad, skogbrukssjef Asker kommune 

Dagens flerbruk og skogbruk i Oslo kommune
 Jon Christiansen, avdelingssjef Bymiljøetaten Oslo 
 kommune 

Hva tenker skogeierne om flerbrukshensyn?
 Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet  
 Norges Skogeierforbund
 
Hva synes friluftslivet om dages skogbruk?
 Espen Jonhaugen, avdelingsleder og markasjef 
 Skiforeningen  (Frafall)



SKOGSELSKAPET

Returadresse:
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Wergelandsveien 23 B
0167 Oslo


