Samarbeidsavtale
mellom
Ringerike skogeierlag
og
Viken Skog BA

Mellom Viken Skog BA - kalt andelslaget - og undertegnende juridisk selvstendige
skogeierlag - kalt skogeierlaget - er inngått slik avtale - kalt samarbeidsavtalen.
1. Omfang og forankring av samarbeidet
Intensjonen med avtalen er å sikre at organisasjonene samlet er et godt og effektivt redskap
for medlemmene.
Viken Skog BA skal opprettholde samarbeidsavtale med alle skogeierlag i Viken Skogs
område. Forpliktelsen til å ha en slik samarbeidsavtale skal fremgå av foretakets vedtekter.
Skogeierlaget skal i sine vedtekter innta at det er tilsluttet en samarbeidsavtale med Viken
Skog BA.
2. Skogeierlagets organisatoriske status
Skogeierlaget er en selvstendig juridisk enhet med egne vedtektsfestede styringsorganer.
Disse organer treffer vedtak om skogeierlagets fremtidige organisatorisk status og utvikling i
tråd med gjeldende vedtekter.
Skogeierlaget har rett og plikt til å markedsføre seg under Viken Skog BA’s emblem og logo.
3. Skogeierlagets oppgaver
Skogeierlaget er ansvarlig for forvaltning av sin kapital til størst mulig nytte for skogeierne i
skogeierlagets område.
Kapitalen skal benyttes til tiltak som kommer skogeierne i skogeierlagets område til gode. For
å sikre en effektiv ressursbruk, skal slike tiltak samordnes med styret i det skogeierområdet
skogeierlaget er i.
4. Andelslagets oppgaver
Styret i det skogeierområdet som skogeierlaget er i, er ansvarlig for å utarbeide og
gjennomføre en årlig aktivitetsplan for tiltak i området. Det omfatter bl.a. følgende oppgaver:
a) Å arbeide for faglig fremgang i skog og utmark i skogeierlagets område.
b) Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal
forståelse for skogbruk og utmarksnæring.
Andelslaget har ansvar for å føre skogeierlagets regnskap og å holde medlemsregisteret
oppdatert.
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6. Økonomi og godtgjørelser
Dersom skogeierlaget har kostnader i forbindelse med aktiviteter for skogeierområdet,
godtgjøres skogeierlaget etter regning.
Dersom skogeierområdet har kostnader som skal dekkes av skogeierlaget, godtgjøres
skogeierområdet etter regning.
7. Samarbeid mellom skogeierlag
Andelslaget skal gjennom skogeierområdet fungere som et fellesorgan for skogeierne i sitt
område. Skogeierområdet skal bidra til at skogeierlagets virksomhet drives slik at det
tilrettelegges for koordinering og samarbeid mellom flere skogeierlag i saker der det er
naturlig.
8. Tvist om forståelse av avtalen
Skulle det oppstå uenighet mellom partene om forståelsen av denne avtale, eller forhold
knyttet til samarbeidet generelt, skal partene søke konflikten løst gjennom organisasjonens
egne organer. Hvis ikke dette lykkes, avgjøres tvisten ved normal domstolsbehandling.
9. Opphør og reforhandling av avtalen
Ved opphør av denne avtale opphører tidligere inngått samarbeidsavtale. Denne avtalen
gjelder fra 01.01.2011 og gjelder ellers inntil den blir sagt opp etter beslutning av partene i
fellesskap. Oppsigelsesfristen er i så fall 6 måneder.
Dersom en av avtalepartene skriftlig sier opp samarbeidsavtalen, skal oppsigelsesfristen være
12 måneder.
Samarbeidsavtalen skal revideres hvert 5. år eller når en av partene krever det. For at
skogeierlagene skal kunne kreve revidering, må minste 1/3 av skogeierlagene og som
samtidig representerer minst en 1/3 av skogeierne i Viken Skog BA, kreve det.
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