Styret i Skognæringsforum Nordland innkaller til

Årsmøte for 2017
4. april 2018 kl 15.15 – 16.15, sted: Mosjøen VGS avd. Marka.
Årsmøtet arrangeres i tilknytning til fagdagen «Nordlandsskogbrukets kompetanse- og
rekrutteringsbehov», som vi arrangerer i samarbeid med Mosjøen VGS
Kl. 10.00 – 15.30

Seminar «Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov»,

se vedlagte program
Kl. 15.45 – 16.45

Årsmøte i Skognæringsforum Nordland

Saksliste:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:
Kl. 17.00

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Godkjenning av sakliste
Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder
Årsrapport for 2017
Regnskap 2017
Budsjett og handlingsplan for 2018
Valg
Medlemsverving og serviceavgift
Resolusjon
Felles middag på kantina ved skolen i etterkant for de som ønsker det.
Påmelding til middag på epost til torgunn@kystskogbruket.no

Påmelding til årsmøtet og fagdag finner du her, med frist 1.april.
Sted: Mosjøen VGS avdeling Marka, Honggardsvegen 33, 8658 Mosjøen
Spørsmål knyttet til årsmøtet og fagdag kan rettes til sekretær for Skognæringsforum
Nordland, Torgunn Sollid på mobil: 994 98 088, eller epost; torgunn@kystskgobruket.no

Skognæringsforum Nordland håper på stor deltakelse fra
skognæringsaktørene, både på konferansen og årsmøtet.

Velkommen!
Skognæringsforum Nordland
Leder: Kurt Jessen Johanson, Mosjøen Havn, mob. 95866094, E-post: Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 99498088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no

Saksframlegg

Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling
Innkalling til årsmøte ble utsendt 07. mars sammen med invitasjon til fagdagen
«Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov», som gjennomføres i
forkant av årsmøtet for 2017.
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Sak 2. Valg av møteleder
Forslag til vedtak: Kurt Jessen Johansson velges som møteleder.

Sak 3. Godkjenning av sakliste
Det vises til foreslått sakliste.
Forslag til vedtak: Saklisten godkjennes.

Sak 4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder
To til å skrive under protokollen foreslås av møtet.
Forslag til referent; sekretær for forumet, Torgunn Sollid.
Forslag til vedtak:
- Torgunn Sollid velges som referent.
- Årsmøtet velger følgende til å skrive under protokollen:

Sak 5. Årsmelding for 2017
Forslag til årsmelding for 2017 følger i eget vedlegg.
Forslag til vedtak:
-

Årsmeldingen tas til orientering.
Årsmøteuttalelsen sendes pressen og fylkestingspolitikere i Nordland.

Skognæringsforum Nordland
Leder: Kurt Jessen Johanson, Mosjøen Havn, mob. 95866094, E-post: Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 99498088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no

Sak 6. Regnskap 2017
Regnskap for Skognæringsforum Nordland (SfN) for 2017 legges fram på årsmøtet.
Regnskapet for Skognæringsforum Nordland føres som prosjekt under
Skognæringa Kyst SA, ettersom SfN ikke er registrert som egen organisasjon i
Brønnøysundregistrene. Revisjon skjer som del av regnskapet for Skognæringa
Kyst SA. For revisjonsrapport, se årsrapport 2017 for Skognæringa Kyst.
Regnskapsfører er Taraldsen Regnskap og revisor Deloitte ved Jan Eskil Sørli.
For regnskapsåret 2017 pågikk fem prosjekt regi av Skognæringsforum Nordland,
-

Skoglekter i Nordland
Merverdi fra skogen
Blågrønt innovasjonssenter i Nordland
Skogpådriver i Nordland
Bedriftsnettverk
I tillegg har vi deltatt i følgende prosjekter:
o NORFOR
o SMIHL
o Klimaskogprosjektet i Nordland
o Utredning Sitkasagbruk i Midtre Hålogaland.

Prosjektregnskap på de ulike prosjektene er vedlagt. For mer informasjon
prosjektene, se Årsmelding for 2017.
Forslag til vedtak: Regnskap for 2017 godkjennes.

Sak 7. Budsjett og handlingsplan for 2018
Skognæringsforum Nordland gjennomfører følgende prosjekt i 2018. Det føres
egne prosjektregnskap for hvert enkelt prosjekt.
-

Prosjekt skoglekter i Nordland
Blågrønt innovasjonssenter i Nordland
Skogpådriver i Nordland
Bedriftsnettverk

For mer informasjon om prosjektene, se vedlagte årsrapport.
På bakgrunn av pågående prosjekter og aktiviteter har styret i Skognæringsforum
Nordland satt opp vedlagte handlingsplan og budsjett.
Forslag til vedtak: Handlingsplan og budsjett for 2018 godkjennes.

Skognæringsforum Nordland
Leder: Kurt Jessen Johanson, Mosjøen Havn, mob. 95866094, E-post: Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no
Sekretariat: Torgunn Sollid, mob. 99498088, E-post: torgunn@kystskogbruket.no

Sak 8. Valg for 2018
Valgkomiteens endelige innstilling legges fram på møtet.
Årsmøtet skal velge medlemmer i styret for Skognæringsforum Nordland, samt
leder og nestleder, og nytt medlem i valgkomiteen.
Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes enkeltvis ved akklamasjon.

Sak 9. Medlemsverving og serviceavgift
Gjennom skognæringas deltakelse i samarbeidet i Kystskogbruket, har
skognæringa langs kysten de siste ti årene fått gjennomslag for viktige
næringspolitiske saker. Kystskogbruket er også tildelt egne midler for å jobbe med
tiltak retta mot kystskogregionen.
For å styrke skognæringas rolle og legitimitet, er det viktig at aktørene i
verdikjedene fra skogen i Nordland ser betydningen av å være medlemmer av
kystskogsamarbeidet. Sammen kan aktørene i verdikjedene fra skogen fronte felles
interesser og vi står sterkere som næringspolitisk aktør når vi står mange sammen.
I 2016 ble det for første gang sendt ut giro for innbetaling av medlemsavgift, og
Skognæringa Kyst SA har gjennom de 9 fylkesforumene nå til sammen 75
medlemmer, fra Norske Skog Skogn til enkeltmannsforetak.
Medlemsverving vil derfor også være en viktig sak for forumet også i 2017, og vi
oppfordrer aktører i verdikjedene fra skogen til å bli medlemmer av organiseringa i
Kystskogbruket, gjennom medlemskap i Skognæringsforum Nordland, som også
girt direkte medlemskap i Skognæringa Kyst SA
Medlemskontingent til Skognæringsforum Nordland/Skognæringa Kyst SA er
vedtatt på årsmøtet i mars i 2016. Det sendes faktura på beløpet fra
organisasjonen.
Forslag til vedtak: Serviceavgift for medlemskap i Skognæringsforum Nordland
følger satser i Skognæringa Kyst SA.

Sak 10. Årsmøteuttalelse – kompetanse og rekruttering.
Forslag til årsmøteuttalelse legges fram på årsmøtet.
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