
Vedtekter for Møre og Romsdal skognæringsforum 
 

 

§1 Forumets formål  
 Møre og Romsdal skognæringsforum er en interesseorganisasjon for skogbruket og 

trebearbeidende industri i Møre og Romsdal. Forumet har som formål å styrke og utvikle 

skognæringa i Møre og Romsdal.  

 

§2 Medlemmer i forumet 
 Offentlige, næringspolitiske, ideelle organisasjoner og private aktører som arbeider 

innenfor skog- og trebaserte virksomheter i Møre og Romsdal.   

 

§3 Administrasjon 
Møre og Romsdal skognæringsforum ledes av styret med bistand fra sekretariatet. 

 
Møre og Romsdal skognæringsforum sitt høyeste organ er årsmøte. 

 

 

§4 Styrets sammensetning 
Møre og Romsdal skognæringsforum skal ha et styre på 6 medlemmer. 

 

Det er ønskelig at valgt medlem fra skogmyndighetene ved skogbrukssjef fra en kommune er 

representert i styret. De øvrige medlemmene er representanter fra skognæringa jmf. §2.   

 

Oppnevnt kontaktperson fra fylkestinget blir innkalt til møter i styret. Politisk oppnevnt 

kontaktperson har talerett, men ikke stemmerett.    

 
Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år.  

 

Ved konstituering av styret velges halvparten av medlemmene for 1 år, dette avgjøres ved 

loddtrekking.   

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved 

stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

 

Medlemmer i styret får reisegodtgjørelse, men ikke møtegodtgjørelse. 

 

Årsmøtet velger medlemmer til styret, leder og nestleder. 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Landbruksavdelinga vil i oppstarten fungere 

som sekretær for forumet. 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Landbruksavdelinga vil i oppstarten ha 

en koordinerende rolle i forumet som sekretær. Etter at forumet har vært i drift i 

2 år vil Fylkesmannen sin rolle i forumet bli tatt opp og evaluert i forhold til 

videreføring av sekretariatsfunksjonen. 

 



§5 Styrets gjøremål 
Styret skal: 

 Arbeide innenfor forumets målsettinger (§1) 

 Være en drivkraft for videreutvikling og økt verdiskaping innenfor skognæringa 

 Være en høringsinstans for fordeling av tilskuddsmidler innen skogbruket 

 Gi innspill/initiere til oppstart av aktiviteter som bidrar til måloppnåing av forumets 

formålsparagraf 

 Gi næringspolitiske innspill 

 

Styret skal i tillegg forberede årsmøte, herunder utarbeiding av årsmelding, regnskap og 

oversikt over prioriterte arbeidsoppgaver for det kommende året.  

 

Styret skal ha minst 2 møter per år og ellers ved behov, årsmøte kommer i tillegg.  

 

§6 Årsmøte 
 Årsmøte skal holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Innkalling skjer 

skriftlig og med minst 2 ukers varsel.  

 

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. 

 

Det påligger årsmøtet å: 

 Behandle styrets årsmelding og regnskap 

 Velge medlemmer til styret og blant styrets medlemmer velge leder og nestleder for 2 

år 

 Valgnemnd blir valt på årsmøtet. Fram til 1. årsmøtet fungerer en representant fra 

Fylkesmannen og en representant fra skognæringa som valgnemnd 

 Behandle saker fremmet av styret 

 Behandle innkomne saker 

 

Beslutninger fastsettes med simpelt flertall. 

 

Det føres møtebok, som undertegnes av møteleder og minst 2 medlemmer som velges på 

årsmøte blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.  

 

§7 Vedtektsendringer 
 Endringer av disse vedtekter kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall 

 

Årsmøtet kan vedta nedlegging av Møre og Romsdal skognæringsforum. Blir 

skognæringsforumet oppløst, tilfalles dets eventuelle midler Skogselskapet i Møre og 

Romsdal som forvalter midlene til det beste for skognæringa i fylket.  

 

§8 Ikrafttreden 

 Disse vedtektene er vedtatt under konstituerende styremøte 08.09.2010 og blir 

gjeldende for styrets arbeid fram til 1. årsmøte.  

 

 


