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Referat fra medlemsmøte 27.10.2021 med innlagt årsmøte (se egen 
protokoll fra årsmøtet)

Nestleder i laget, Johan E. Dreier, kunne ønske ca. 60 medlemmer velkommen 
til et etterlengtet «vanlig» møte på Strinda videregående skole.

Møtet ble innledet med tre flotte musikkinnslag ved Sigmund Tvete Vik på fiolin
og Randi Tvete Vik på piano. De høstet stor applaus etter å ha gitt oss 
smakebiter fra bl.a. sigøynermusikk og engelsk musikk. Møtelederen overrakte 
velfortjente blomster.

Kveldens foredrag var ved markedssjef i Allskog, Karin Klingenberg Hokstad. 
Hun presenterte i tekst og bilder  «Allskog – et innovativt samvirkeforetak med 
en 100 år gammel historie».  

Her fikk vi en historisk gjennomgang av skogbruksdrift og tømmereksport fra 
1500-tallet og fram til dagens avanserte driftsmåter og bruk av nye produkter 
fra tømmerstokken. Skogbruksnæringen møter – og er meget opptatt av – en 
rekke nye miljøkrav både i skogen og ved transport.

Allskog med ca.  7700 eiere (samvirke) i 75 skogeierlag har sitt hovedkontor på 
Tunga i Trondheim og driver hovedsakelig sin virksomhet i Møre, Trøndelag og 
Nordland. Årlig avvikles ca. 1 mill. m3 tømmer og plantes mer enn 5 mill. trær. 
Det er meget stort fokus på ny bruk av tre som erstatning for plast i en rekke 
produkter som ledd i det grønne skiftet.

Foredragsholderen høstet velfortjent applaus og ble takket med blomster av 
møtelederen.

Årsmøte (se egen protokoll).

Kvelden ble avsluttet med servering der møtelederen flere ganger oppfordret 
til å «spise mer» - en hadde nok tatt høyde for enda flere frammøtte med 
koronaen på hell…

28.10.2021                     Per Inge Hønnås  - ref.
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 27.10.2021 på Strinda videregående skole.

Møteleder Johan E. Dreier kunne ønske ca. 60 medlemmer velkommen til 
årsmøtet.

Som protokollunderskrivere ble valgt Knut Solem og Ragnhild Lande

1. Årsberetning.
Årsberetning var, som nevnt i innkallingen, utlagt på lagets hjemmeside 
www.strindaweb.no  og ble kommentert på noen punkter av møteleder 
og kasserer. 
Enstemmig godkjent.

2. Regnskap og budsjett.
Kasserer Torleif Hagen kommenterte noen punkter i regnskapet. Årets 
drift viser et underskudd på ca. 27000 kr. Den økonomiske situasjon for 
laget er fortsatt god.
I neste års budsjett legges opp til ca. 4 % vekst i inntekter og en 
reduksjon i utgifter slik at en totalt «går i null».
Enstemmig godkjent

3. Regnskaper er revidert av revisor Roar Andersen. Hans godkjenning ble 
vist og opplest.

4. Kontingent.
Styret foreslår uendret kontingent for 2021-2022 : 
250 kr for enkeltmedlem og 300 kr for parmedlemsskap.
Enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.

6. Valg. 
Valgkomitéens forslag ble presentert av komitémedlem Solveig Solem.
Det var ingen forslag på andre kandidater og samtlige kandidater ble 
valgt med akklamasjon. Styret for 2021-22 blir da:

http://www.strindaweb.no/


Valgt/velges fram til
Leder: Jan Åge Habberstad (gjenvalg) 2022

 Styremedlem: Johan Egil Dreier                                     
(ikke på valg)

2022

Styremedlem: Torleif Hagen (gjenvalg) 2023

Styremedlem: Tordis Klingenberg Hokstad
(ikke på valg)

2022

Styremedlem: Lene Strøm  (nåværende 
varastyremedlem, velges til fast styremedlem)

2022

Varastyremedlem: Per Ketil Jonsvold 2023

Varastyremedlem: Ingvald Sivertsen
(ikke på valg)

2022

Revisor: Roar Andersen (gjenvalg) 2022

Valgkomitémedlem: Randi Tvete Vik 2024

Valgkomitémedlem: Solveig Solem
(ikke på valg)

2023

Valgkomitémedl: Ingeborg Øfsteng  Bjørgum
(ikke på valg)

2022

7. Ut av styret.
Aasta Loholt går nå ut av styret og ble takket for innsatsen med blomster 
av møtelederen.

Trondheim 28.10.2021       Per inge Hønnås , ref.

Ragnhild Lande                                                   Knut Solem

       ………………………………..                                    ……………………………………


