Biri skogeierlag

Styret i Mjøsen skog

23.12.18

Uttalelse fra styret i Biri skogeierlag vedrørende organisasjonsutvalgets innstilling.
Denne uttalelsen er forfattet av styret i Biri Skogeierlag. Den er ikke behandlet i
medlemsmøte. Biri skogeierlag foreslår å behandle organisasjonssaken på lagets årsmøte den
18 mars. Vi ønsker da å sende ut en uttalelsen sammen med øvrige saksdokument for at
medlemmene skal kunne ta endelig stilling i saken.
Overordnet mål for ny organisering
Organisasjonsutvalget sier at målsetningene med endring av organisasjonsstruktur og arbeidsform
er:
• Skape høyere lojalitet til skogeier vis á vis Mjøsen Skog
•

Skape mer engasjement

Hovedgrepet som organisasjonsutvalget foreslår for å oppnå disse målene er å slå dagens 22
skogeierlag sammen til 7 skogeierlag. Biri skogeierlag mener at å gå fra 22 til 7 skogeierlag
ikke vil bidra til høyere lojalitet eller skape mer engasjement. Biri skogeierlag har stor
forståelse for at i områder der skogen betyr lite for grunneierne og der det er vanskelig å
opprettholde et lokalt engasjement er det naturlig at lokallagene slås sammen. Vi mener
imidlertid at der det er et levende lokalt engasjement bør en støtte opp under disse miljøene og
legge til rette for at de kan arbeide med faglig utvikling og være en sosial arena. Vi er helt
overbevist om at jo flere som personlig engasjerer seg jo større blir lojaliteten og
engasjementet. En sentralisering vil føre til at færre involverer seg. Det blir færre med
styreverv som føler et direkte ansvar og det blir totalt sett færre som møter og er mer passive
mottakere av informasjon. Tanken er at de få som er i styret skal skoleres godt og at de skal
understøttes av de ansatte i Mjøsen både i styrearbeid og arrangements gjennomføring. Dette
bør føre til høyere kvalitet. Det er vi ikke uenig i, men vi mener også at dersom flere kun blir
passive mottakere av informasjon er læringsutbyttet lavere enn for de som faktisk har planlagt
og gjennomført og vært direkte involvert i det faglige arbeidet. Dette er trolig spesielt viktig i
organisasjonsarbeidet i Mjøsen.
Det har gjennom flere år vært arbeidet for at det i det minste kun skal være et skogeierlag per
kommune. Et av hovedargumentene har vært at det er viktig å snakke med en stemme inn i
kommunen. Dette er ikke et reelt problem. I tilfellet Gjøvik og Biri har vi samordnet oss
dersom det er naturlig. Vår næringspolitiske gjennomslagskraft blir heller større dersom en får
innspill fra to organisasjoner i stedet for en, forutsatt at de er koordinert.
Biri skogeierlag har gode erfaringen med å samarbeide med skogeierområdet. Vi har også
forståelse for at det blir kostbart å opprettholde mange små valgkretser som skal velge
utsendinger til årsmøtet. Vi kan derfor akseptere at medlemsdemokratiet i Mjøsen bygger på
de foreslåtte 7 valgkretsene. Vi ser helst kun et nivå, men for å tilpasse oss til et eventuelt
fusjonert Mjøsen/Glommen går vi for færre valgkretser. Vi mener til tross for dette at aktive
skogeierlag bør bestå.
Sammenslåing av skogeierlag og forvaltning av aktiva
Dersom skogeierlag skal slås sammen foreslår Biri skogeierlag følgende ordning for lagenes
aktiva. Dersom Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten må fusjonere med Biri kan alle lag
overføre like mye penger som det laget med mist midler har. Dersom enkelt lag har

overskytende midler bør disse pengene overføres et fond. Dersom lokallaget ønsker skal
fondet benyttes til lokale tiltak i den bygda der midlene er generert. Lokallaget kan selv
bestemme om fondet skal forvaltes av styret i det sammenslåtte lokallaget eller av et lokalt
fondsstyre.

