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NORGES SKOGEIERFORBUND

§ 1
Norges Skogeierforbund er en organisasjon
for skogeiere som er medlemmer i et
tilsluttet skogeiersamvirke.
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Vedtekter

Skogeierforbundets representantskap og
styre har myndighet til å treffe bindende
vedtak for tilsluttede skogeiersamvirker
i næringspolitiske saker av prinsipiell
interesse.

Norges Skogeierforbunds kontor er i Oslo.
§ 2 Formål
Norges Skogeierforbunds formål er å være
det felles koordinerende og samlende
organ for skogeiersamvirkene og deres
medlemmers interesser ved å arbeide for:
a. retten til å drive en bærekraftig skogog utmarksnæring
b. bedre rammebetingelser for skogeiernes næringsutøvelse
c. bedre rammebetingelser for omsetning
av skog- og utmarksprodukter
d. faglig fremgang for skogeiere.
§ 3 Medlemmer
Følgende skogeiersamvirker er tilsluttet
Norges Skogeierforbund:
Glommen Mjøsen Skog SA, Viken
Skog SA, AT Skog SA og Allskog SA.
De tilsluttede skogeiersamvirker har
forpliktet seg til å overholde de bestemmelser som er gitt av Skogeierforbundets
representantskap og styre i medhold av
vedtektene.
Alle som er medlemmer i et tilsluttet
skogeiersamvirke er samtidig medlem av
Skogeierforbundet så lenge medlemskapet
i et skogeiersamvirke varer. Det enkeltes
medlems rettigheter og plikter overfor
Skogeierforbundet ivaretas gjennom
vedkommendes skogeiersamvirke.
§ 4 Ansvar og oppgaver
a) Næringspolitikk
Skogeierforbundet skal arbeide for å
ivareta den private eiendomsrett til skog og
utmark.
Skogeierforbundet skal ivareta skogeiernes
næringspolitiske interesser, samordne
skogeiersamvirkenes engasjement og
informasjon og være medlemmenes felles
talerør overfor sentrale politiske organer,
offentlige myndigheter, media og
allmennhet.

b) Store naturødeleggelser
Skogeierforbundet kan ta initiativ til at
skogeiersamvirkene gjennom gjensidig
assistanse, kan sikres bistand ved store
naturødeleggelser.
§ 5 Finansiering av Skogeierforbundet
Skogeierforbundet finansieres ved at
skogeiersamvirkene innbetaler en avgift
som en bestemt kronesats / kubikkmeter av
skogeiersamvirkenes omsatte tømmersalgsvolum i kalenderåret. Satsen
bestemmes av representantskapets årsmøte
for det kommende år.
§ 6 Representantskapet
Representantskapet er Skogeierforbundets
øverste myndighet. Det består av de tilsluttede skogeiersamvirker jamfør § 3.
Skogeiersamvirkene representeres ved de
som etter deres vedtekter forplikter
foretaket (styreleder og daglig leder i
fellesskap). Alle styremedlemmer i
skogeiersamvirkene har rett til å møte i
representantskapets møter.
Norges Bondelag har rett til å møte i representantskapets møter med en observatør
oppnevnt blant sine styremedlemmer.
Ved avstemming i representantskapet har
hvert skogeiersamvirke 1 stemme for hver
påbegynt 40.000 m3 i foregående års
omsatte tømmersalgsvolum jamfør § 5.
Innkalling til representantskapets møter
skjer etter bestemmelse av styret med
ordinært 8 dagers skriftlig varsel. Med
innkallingen skal følge saksliste. Representantskapet skal innkalles når minst 1/3
av representantskapets stemmetall krever
det.
Representantskapet ledes av styrets leder
såfremt ikke annen møteleder er valgt.
Representantskapet er beslutningsdyktig
når minst halvparten av antall stemmer og
skogeiersamvirker er til stede.
Beslutninger treffes med alminnelig flertall
av de tilstedeværende stemmer med mindre
noe annet er bestemt i disse vedtekter.
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Unntatt saker som er nevnt i § 13 og § 14
kan representantskapet treffe vedtak i saker
som ikke er nevnt i innkallingen, hvis det
er 2/3 flertall av møtende stemmer for at
saken kan behandles.
Det føres protokoll over møtene som
underskrives av møtelederen samt 2 som er
valgt i møtet.
§ 7 Representantskapets årsmøte
Representantskapets årsmøte holdes innen
utgangen av juni.
Representantskapets årsmøte skal:
a. Behandle styrets årsberetning
b. Fastsette resultatregnskap og
balanse for foregående år
c. Fastsette godtgjørelse til styrets
medlemmer og revisor
d. Vedta sats for kommende års finansiering av Skogeierforbundet jfr.§ 5
e. Foreta valg av styrets leder.
f. Andre saker som er nevnt i
innkalling.
For valg i representantskapet gjelder følgende regler:
- Styrets leder velges blant
styremedlemmene i
Skogeierforbundet for 2 år om
gangen. Styreleder kan gjenvelges
for inntil 2 perioder slik at samlet
funksjonstid kan bli inntil 6 år.
- Valget skal foregå skriftlig dersom
dette kreves av minst ett av
skogeiersamvirkene.
Dersom en kandidat ikke oppnår over
halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater
som har oppnådd flest stemmer.
Representantskapets årsmøte skal velge
revisor. Revisor skal være registrert eller
statsautorisert.
Saker som ønskes behandlet i representantskapets årsmøte, må være meldt til styret
innen utgangen av januar. Slike saker må
være fremmet av et tilsluttet
skogeiersamvirke.
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Vedtekter

§ 8 Styret
Skogeierforbundets styre består av de til
enhver tid fungerende styreledere i
tilsluttede skogeiersamvirker jamfør § 3,
samt et styremedlem fra hver av de
tilsluttede skogeiersamvirkene som
oppnevnes av styret i disse blant deres
medlemmer. Styret skal internt organisere
sin ansvars- og oppgaveportefølje på en
hensiktsmessig måte.
Styreledervervet skal over tid alternere
mellom skogeiersamvirkene.
Det skal være minst tre styremedlemmer
av hvert kjønn. Alle skogeiersamvirker
skal tilstrebe en kjønnsbalanse i sine
oppnevninger til styremedlemmer.
Administrerende direktør har rett og plikt
til å delta i styrets møter, men har ikke
stemmerett.
Styret skal lede Skogeierforbundets
virksomhet overensstemmende med vedtektene og de beslutninger som er truffet av
representantskapet. Styret har ansvar for at
Skogeierforbundet oppfyller sin
økonomiforvaltning i samsvar med lover
og forskrifter.
Styret skal fastsette arbeidsprogram og
budsjett for hvert år.
Styret skal fastsette instruks for
valgkomiteen.
Styret treffer vedtak i alle saker som etter §
2 faller innenfor Skogeierforbundets
formål, og som ikke etter vedtektene eller
særskilte vedtak skal avgjøres av representantskapet eller som hører under
Skogeierforbundets daglige administrasjon.
Styret ansetter og avskjediger administrerende direktør.
Skogeierforbundet forpliktes ved underskrift av lederen sammen med administrerende direktør. Styret kan meddele
prokura.
Styret innkalles så ofte styreleder finner
det nødvendig eller det forlanges av minst
5 styremedlemmer.
Innkalling med saksliste skal ordinært skje
skriftlig med minst 7 dagers varsel.
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Det skal føres protokoll over møtene. Den
undertegnes av de møtende. Er
avgjørelsen ikke enstemmig, kan hvert
styremedlem kreve sin stemmegivning
tilført protokollen. Saker av stor viktighet
bør så vidt mulig på forhånd forelegges
skogeiersamvirkene til uttalelse. For
gyldig vedtak kreves at vedtaket får minst
5 stemmer.
Dersom styremedlemmer fra minst 2
skogeiersamvirker krever det i møtet, kan
avgjørelse i en sak overføres til
representantskapet for vedtak.
Det påligger styret taushetsplikt i saker av
fortrolig karakter.
§ 9 Valgkomité
Styrene i tilsluttede skogeiersamvirker
oppnevner en av sine styremedlemmer som
medlem i valgkomiteen. Styremedlemmer i
Norges Skogeierforbund kan ikke
oppnevnes til valgkomiteen.
Valgkomitéen konstituerer seg selv.
Valgkomiteen skal legge instruksen fra
styret til grunn for sitt arbeid.
Valgkomiteen har som oppgave å fremme
forslag til valg av styreleder, samt forslag
til godtgjøring til Skogeierforbundets
tillitsvalgte. Valgkomiteen skal påse at
kravet til kjønnsbalanse ivaretas ved
skogeiersamvirkene sine oppnevninger til
styret.
Komitéen skal også behandle innstilling på
godtgjørelse til revisor, samt innstille på
valg av ny revisor når det er aktuelt.
§ 10 Utmelding
Utmelding av et tilsluttet skogeiersamvirke
kan bare skje med minst 6 måneders
skriftlig varsel til styret. Uttreden skjer
ved utgangen av kalenderåret.
Skogeiersamvirker som melder seg ut,
taper alle sine tillitsverv ved utmelding.
Skogeiersamvirket plikter å betale sin
andel av Skogeierforbundets utgifter og
oppfylle øvrige plikter ut det kalenderår
uttreden skjer. Skogeiersamvirket har intet
krav på andel i Skogeierforbundets formue,
med mindre Skogeierforbundet oppløses.
Medlemmer i tilsluttet skogeiersamvirke
blir samtidig utmeldt.
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§ 11 Eksklusjon
Overtrer et tilsluttet skogeiersamvirke
vedtektene eller vedtak som er truffet av
representantskapet, kan representantskapet
treffe beslutning om eksklusjon.
Ekskludert skogeiersamvirke plikter å
dekke sin forholdsmessige andel av
Skogeierforbundets utgifter til uttreden finner sted. Den har ikke krav på andel av
Skogeierforbundets formue.
§ 12 Voldgift
Oppstår det tvist mellom Skogeierforbundet og et skogeiersamvirke, skal
tvisten avgjøres ved voldgift ved Oslo
Rettsting. Hver av partene oppnevner 2
voldgiftsmedlemmer og lederen oppnevnes
av Høyesteretts Justitiarius.
Har en av partene ikke innen 14 dager etter
mottatt krav oppnevnt sine medlemmer av
voldgiftsretten, foretar Justitiarius oppnevningen.
For øvrig vises det til lov om voldgift av
14. mai 2004.
§ 13 Vedtektsendring
Endring av disse vedtektene skjer i
representantskapet. Det skal stå i
innkallingen hva forandringen gjelder. Til
gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av møtende
stemmer.
§ 14 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Skogeierforbundet må fremsettes i representantskapets årsmøte. Det utsendes til
skogeiersamvirkene til uttalelse på deres
årsmøter, og forelegges deretter til
avgjørelse på neste årsmøte i representantskapet. Til gyldig vedtak kreves 2/3
flertall av møtende stemmer.
Mulig gjenværende formue blir å fordele
på skogeiersamvirkene i forhold til deres
innbetaling til Skogeierforbundet de siste
10 år.

