
 

 

Til medlemmer i Telemark Skogselskap: 

 
 
 
 
Invitasjon til informasjonsmøte  
for medlemmene i BTV om prosessen for en sammenslåing av  
Skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) 
 

• Dato:        08.05.19 
• Klokken:  18.00 
• Sted:         Hvittingfoss; Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss 
• Enkel bevertning 

 

Informasjon om saken: 
Skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) har samarbeidet tett en periode på 3 år. 

Dette innebærer felles kontordager, møter og utstrakt samarbeid om ulike arrangementer og 

skoleskogdager. Dette har fungert godt og samarbeidet har blitt sterkere og bedre.  

 

På de respektive fylkesårsmøtene i 2018 ble medlemmene presentert en grovskisse for et felles 

regionalt skogselskap i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. De samme årsmøtene ga styrene 

følgende fullmakter til å utrede mulighetene for en eventuell sammenslåing: 

 

Buskerud:  
Vedtak: "Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide og eventuelt inngå en avtale mellom 
skogselskapene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Målsettingen er å danne et felles 
skogselskap av de tre nåværende selskapene." 
 
Telemark:  
Vedtak: "Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og jobbe videre med en sammenslåing av de 3 
skogselskapene i Telemark, Vestfold og Buskerud".  
 
Vestfold:  
Vedtak: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og vurdere en sammenslåing av skogselskapene i 
Buskerud, Telemark og Vestfold. Utredningen, sammen med styrets innstilling, legges fram for 
årsmøtet for skogselskapet i Vestfold for 2019.» 

 

------------------------------------------------- 

 

Det har siden årsmøtene 2018 blitt avholdt felles styremøter med de ansatte tilstede, i tillegg til flere 

møter kun med ansatte og styreledere i et oppnevnt arbeidsutvalg.  På disse møtene har det blitt tatt 

opp status, utfordringer, samarbeid og fordeler/ulemper ved en sammenslåing.  

 

Det har blitt utarbeidet et beslutningsdokument som skal legges frem og godkjennes på de 

forestående årsmøtene. Beslutningsdokumentet kan lastes ned og leses på 

www.skogselskapet.no/telemark, eller ta kontakt med oss for å få det tilsendt pr. post. 

 

Styrene ønsker i informasjonsmøtet for medlemmene i BTV å presentere beslutningsdokumentet for 

en sammenslåing av det tre skogselskapene. Det er selvsagt anledning til å stille spørsmål og komme 

med innspill og meninger på møtet.  

 

 

 
 

 

SNU 

http://www.skogselskapet.no/telemark


 
 
 
 
Vi ønsker selvfølgelig innspill og kommentarer selv om du ikke kan komme på møtet. Kontakt oss 
da gjerne ved å svare på denne eposten eller ved å ringe oss.  
 
 

Et justert beslutningsdokument vil tas opp til avstemming på årsmøtet første uka i juni i de tre 

respektive skogselskapene.  

 

Telemark Skogselskap har årsmøte mandag 3. juni. Egen invitasjon kommer om kort tid. 
Årsmelding og invitasjon vil også bli lagt ut på www.skogselskapet.no/telemark 

 

 

Velkommen til informasjonsmøte om sammenslåing av skogselskapene i Buskerud, Telemark  

og Vestfold! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styrene og administrasjonen i Telemark Skogselskap,  

Skogselskapet i Vestfold og Skogselskapet i Buskerud 

 

 

 

 

Kontaktinfo Telemark Skogselskap: 
 

Epost: telemark@skogselskapet.no 

 

Sverre Siljan, styreleder: Tlf 45 61 47 72 

 

Vegar Hvamb, Infokonsulent/daglig leder: Tlf  90 13 83 49 

http://www.skogselskapet.no/telemark
mailto:telemark@skogselskapet.no

