Årsmelding fra styret i NNSF 2008-2012
Styret har etter valget på årsmøtet i Saltdal 21. august 2008 bestått av Helge Molvig (leder),
Tor Håvard Sund og Ole Andre Hestmo. Styret har hatt 2 møter i året, vår og høst. Til
sammen 6 i tallet. På første styremøte ble det tatt en beslutning om å flytte tidspunktet for
årsmøtet ett år fram fra 2011 til 2012. Dette ble gjort for å samordne årsmøtet med
forbundets 100-årsjubiluem. Styret har dermed sittet i 4 år mot 3 som er det vanlige.

Styrets arbeid
Styret har i hovedsak jobbet med to saker, nemlig å få skrevet forbundets 100 årige historie –
jubileumsboka, og forberedelser til samling og årsmøtet. Særlig har det vært arbeid knytta til
å skaffe økonomisk støtte til disse prosjektene. Mange organisasjoner i skogbruket har gitt
sine bidrag og dette har vært en forutsetning for å få dette i havn. NNSF er nå opprettet i
Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.

Bokprosjektet
Arbeidet med å skrive forbundets historie har krevd mye arbeid. Styret inviterte
representanter fra de Nord-Norske fylkene til å sitte i en arbeidsgruppe. Fra Nordland har
Knut Skorpen bidratt, fra Troms har Terje Dahl og Trude Hagen Hansen deltatt og fra
Finnmark Helge Molvig og Tor Håvard Sund. Ørnulf Kibsgaard ble tilbudt oppgaven å skrive
boka. Det har vært to møter i arbeidsgruppa, men mye av arbeidet har foregått via mail og
telefon. Boka er blitt en meget interessant og detaljert reise i forbundets historie. Forfatteren
skal ha stor anerkjennelse for det ferdige resultatet. Det er viktig at medlemmene bidrar til å
gjøre boka kjent og ikke minst bidra til at den blir solgt, salgsprisen er satt til kr 350,-.

Medlemsstall
Per 10. august er det 37 betalende medlemmer for perioden 2008-12. Kontingenten har vært
kr 200,- som vedtatt på siste årsmøtet i Saltdal.

Hjemmeside
Forbundet har egen hjemmeside på www.skogsmannsforbundet.com. Den har i løpet av
perioden fått en revidering med ny layout. Sentralt i arbeidet har vært Olav H. Otervik fra
Mosjøen som har vært ”webmaster”.
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