Medlemsansökan
Till Skogsägarna Norrskog, Box 13, 831 21 Östersund
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer bostad (även riktnr)

Postnummer

Postort

Telefonnummer arbete (även riktnr)

e-postadress

Fastighetsbeteckning

Mobiltelefonnummer

Ägarandel i %

Kommun

Församling

Jag behöver ingen egen information utan delar den med annan medlem
Fastigheten ägdes tidigare av (om ägarbyte skett):

Övriga upplysningar:

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om
medlemskap i Skogsägarna Norrskog ek för

Signering av tjänsteman/Sbo-råd som skapade
kontakt med ny medlem

Ort och datum

Namn och avdelning

Namnteckning

Medlemsnummer (fylls i av administratör efter godkänd ansökan)

ver 2017:01

Medlemskapet äger giltighet när ansökan är godkänd
och du erhållit information från Norrskog.

Se information på baksidan!

Medlemskap i skogsägarföreningen Norrskog
Norrskog
• Verkar för en lönsam avsättning av medlemmars skogsråvara.
• Höja det ekonomiska och övriga värdena på medlemmarnas skogsinnehav.
• Verkar för en hög och jämn prisnivå på skogsprodukter.
• Bedriver handel med och förädling av skogsråvara.
• Ge medlemmarna kvalificerad rådgivning och service.
• Bevakar privata skogsägares intressen inom näringspolitik.
• Stöder förvärv och drift av privata skogs- och jordbruksfastigheter.
• Verkar för att medlemmarnas skogsbruk drivs med hänsyn till naturen utifrån gällande lagar och
miljöhänsyn.

Vem kan bli medlem?
Alla som äger skog eller bedriver handel med skog eller skogsprodukter inom Norrskogs
verksamhetsområde: Jämtland, Södra Lappland, Ångermanland och Medelpad.

Medlemskapet ger mervärden
• Personlig rådgivning från våra skogsrådgivare, utifrån dina önskemål och förutsättningar.
• Säker avsättning för dina skogsprodukter.
• Information om priser, sortimentbestämmelser och marknadsläget.
• Lokala föreningsaktiviteter som skogsdagar, skogskvällar och studieresor.
• Möjlighet att aktivt delta i arbetet med föreningen genom engagemang i det lokala skogsbruksområdet.
• Medlemserbjudanden.
• Efterlikvid och ränta på insatskapital de år styrelsen så beslutar och del i insatsemission
när sådan blir aktuell.
• Medlemstidningen Norrskogen.

Medlemsinsats
Vid avverkning betalar du en insats som återbetalas när du går ur föreningen. Insatsen betalas in genom
avdrag med två procent av virkesvärdet när du levererar virke genom föreningen, dock högst 8 000
kronor per år. Insatsens storlek kan högst uppgå till 80 000 och lägst 4 000 kronor. Den bestäms av din
skogsfastighets taxerade skogsbruksvärde.

Behandling av personuppgifter
Som medlem är du registrerad i Norrskogs intressentregister och vi har därigenom rätt att ta del av den
information som finns registrerad om dig (PUL) och din fastighet genom Lantmäteriverket.

Utträde
Medlemskapet kan sägas upp när som helst. Avgång ur föreningen sker vid närmaste verksamhetsårs
slut, dock ska minst en månad ha förflutit från uppsägning till avgång.
Det vill säga alla uppsägningar före den 1 december leder till avgång den 31 december,
vid föreningens årsbokslut.
Om medlemskapet upphör för att medlemmen sålt fastigheten eller på annat sätt varaktigt upphört med
skogsbruk, betalas hela insatskapitalet ut, sedan årsstämman godkänt års-bokslutet för det år avgång
skett, normalt under juli månad året efter uppsägningen. Om medlemmen fortsätter att bedriva skogsbruk
vid utträdet betalar insatskapitalet ut under en period av tre år.

Medlemswebb
Här finns en samlad information om din fastighet, dina uppdrag och konton. Du loggar in med BankID via
Mina sidor på www.norrskog.se.
Här har du möjlighet att se och redigiera din skogsbruksplan när du upprättat en sådan.

Vi ser fram emot att få dig som medlem!

