
VELKOMMEN TIL 
GLOMMEN MJØSEN-SKOLEN

FOR TILLITSVALGTE



Vi tror kunnskap og innsikt er 
viktige brikker for å trives i rollen 
som tillitsvalgt, kunne løse opp-
gavene dine på en god måte og 
kunne kommunisere godt med 
andelseierne som tar kontakt med 
deg. Oppgavene og nødvendig 
kompetanse som trengs vil være 
forskjellig alt ettersom du sitter i 
valgkomiteen, i områdestyret eller 
som årsmøterepresentant. Som 
styremedlem i Glommen Mjøsen 
Skog vil oppgaven være av mer 
overordnet og strategisk art. 

Flere har ønsket å få vite mer om 
hva det innebærer å være tillits-

valgt i Glommen Mjøsen Skog, 
samt få mer innsikt i hvordan 
andelslaget drives. Målet med 
Glommen Mjøsen-skolen er der-
for å gi en god gjennomgang av 
virksomheten og dens strategis-
ke målsettinger, og ikke minst 
dine oppgaver som tillitsvalgt. 

Søkelyset på skogbruk er gjen-
nom de siste årene blitt større 
enn tidligere, og kompetansen 
er sånn sett ferskvare. En tillits-
valgt i dag, møter andre utfor-
dringer og problemstillinger enn 
tillitsvalgte for ti år siden. Innhol-
det i Glommen Mjøsen-skolen 

BLI KJENT MED OG DELTA PÅ  
GLOMMEN MJØSEN-SKOLEN

Å være tillitsvalgt i Glommen Mjøsen Skog skal være inspirerende og motive-
rende, samtidig som det innebærer et ansvar overfor våre 7.000 andelseiere. 
Du sitter i et viktig verv som representant for mange ulike typer skogeiere fra 
en stor og variert geografi.  

har som mål å speile virkelighe-
ten vi lever i og utfordringer som 
måtte komme. 

Vi håper at det kan være ny 
kunnskap å hente, både for de 
ferske og for de med lang farts-
tid i bransjen. Vel møtt på «sko-
lebenken»!

Ivar Stuve, konst. org.sjef 
Glommen Mjøsen Skog

Styret ser fram til at vi nå kommer i 
gang med Glommen Mjøsen-sko-
len. Det er å være tillitsvalgt kre-
ver stadig påfyll og ajourføring av 
kompetanse. Jeg oppfordrer både 
de med lang fartstid og de mer 
uerfarne til å delta på et eller flere 
tema som er sentrale for å kunne 
fylle den viktige rolle som tillits-
valgt for våre 7.000 andelseiere. Vi 
har ulike roller og oppgaver som 
tillitsvalgte, men vi har samme 
målet; å skape verdier i skogen.

 
Heidi Hemstad, styreleder  

Glommen Mjøsen Skog

Dette har jeg allerede etterspurt 
som fersk tillitsvalgt i Glommen 
Mjøsen. Viktig å få organisasjonen 
inn under huden med en gang. 
Jeg trenger kompetanse-påfyll og 
ønsker å være med på alle modu-
lene. Selv om jeg har skogbruks-
bakgrunn, følger jeg meg «litt 
rusten» på noen områder. Når 
det gjelder møteformen begyn-
ner vi å bli vant med Teams, men 
jeg ønsker nok også at noen se-
kvenser kjøres fysisk. Vi trenger å 
opprettholde og utvikle kontakt- 
nettet. Dere skal sikkert evaluere 
og justere kurset. Men som sagt, 
jeg er klar.

 

Pia Knøsen Lund 
Solør Skogeierområde

Det er behov for et godt tilbud 
til tillitsvalgte på dette området.  
De tillitsvalgte er absolutt ingen 
homogen gruppe og har ulike 
fartstid, erfaringer og bakgrunn 
for å komme inn i et verv i Glom-
men Mjøsen Skog. Grunnleggen-
de mener jeg at man alltid skal 
være åpen for ny kunnskap. Og 
vi trenger å ha med oss tidligere 
historikk eks. de ulike formene for 
organisering vi har vært gjennom. 
Vi trenger også å diskutere og ty-
deliggjøre hva det ligger i rollen 
som tillitsvalgt og hvordan dette 
håndteres. Det er alltid viktig å 
kjenne sin egen organisasjon og 
det er ofte noe nytt å fange opp.  
Kjør i gang!

Tollef Mykleby
Sør-Østerdal Skogeierområde

Dette er bra. Relevansen vil være 
avhengig av innehold og tema. 
Opplæring og drill av tillitsvalgte 
er en viktige og løpende oppgave 
for Glommen Mjøsen Skog. Det 
er viktig at kursopplegget ikke bli 
for krevende, men samtidig være 
matnyttig og relevant. Som tillits- 
valgt har vi alle ulike ståsteder 
med ulik bakgrunn og erfaringer. 
Jeg er opptatt av at det å ta på seg 
et tillitsverv forplikter og krever 
påfyll av kompetanse og genuin 
interesse for å bidra aktivt i orga-
nisasjonen.

 

Trond Kalstad  
Sør-Gudbrandsdal  

Skogeierområde

FORVENTNINGER FRA NOEN AV VÅRE TILLITSVALGTE



•   

MODUL 1:  
Om Glommen Mjøsen Skog  
– et blikk på historie og nåtid

Målgruppe: Alle tillitsvalgte

Historisk tilbakeblikk med noen viktige mile-
pæler 

Om Glommen Mjøsen Skog 

•  Visjoner, mål og verdier 
•  Vedtekter, instrukser og etiske retnings- 

linjer.
•  Hva er GMS i dag?
•  Organisering, hvordan er vi «skrudd 

sammen».
•  Årshjulet 
•  Andelseiermøte, årsmøte, høstmøte,  

dialogmøte.

TIMEPLAN 

Målet for sekvensen er at deltagerne skal 
kjenne til noen sentrale milepæler i skogsam-
virkets historie og kjenne til Glommen Mjøsen 
Skogs ambisjoner, rammeverk og årlige opp-
gaver i en aktiv eierorganisasjon. 

Eksempelvis:
•  Hva vil Glommen Mjøsen Skog 
 kjennetegnes på?
• Gjelder etiske retningslinjer for tillits- 
 valgte?
•  Har GMS definert sitt samfunnsansvar?

Ved kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen,  
tidligere styreleder i Glommen Skog Mikael 
Løken og konstituert organisasjonssjef Ivar 
Stuve.

Dato for Teams møte:  
22. eller 23. november kl. 19.00 – 20.30  
(velg det som passer best)

MODUL 2:
Om driften i Glommen Mjøsen Skog

Målgruppe: Alle tillitsvalgte

Glommen Mjløsen Skogs tømmeromsetning, 
salgs- og innkjøpspolitikk 

• Industriengasjementet 
• Prinsipper og basis i våre skogtjenester, 

skogbruksplaner, rådgiving, frivillig vern og 
miljøforvaltning 

 
Målet for sekvensen er at deltagerne skal 
kjenne prinsipper og hovedtrekk i Glommen 
Mjøsen Skogs kjernevirksomhet som er tøm-
meromsetning og et bredt spekter av skog-
faglige tjenester. 
 
Eksempelvis:
• Hvordan prissetter vi skogtjenester?
• Hva påvirker tømmerprisen til skog- 

eierne?
• Hva kan GMS bidra med rundt frivillig 

vern?

Ved markedssjef Håkon Bakken, adm.dir.  
Gudmund Nordtun, skogsjef Jan Gaute Lie, 
skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad og av-
delingssjef Areal og Ressurser Geir Korsvold.

Dato for Teams møtet: 
10. eller 17. november kl. 19.00 – 20.30 
(velg det som passer best) 

MODUL 3: 
Regnskap, finans og økonomi

Målgruppe: Årsmøtedelegater og andre 
interesserte

Glommen Skog SA og konsernet. Regn- 
skapet og balansen, vedtak og utbytte, opp- 
gave og ansvar til årsmøtetets delegater
 
Målet for sekvensen er at årsmøtedelegatene 
skal ha et godt grunnlag for oppgaven å god-
kjenne Glommen Mjøsen Skogs  årsberetning 
og regnskap. 

Eksempelvis:
• Hva er viktige nøkkeltall i resultat- 

regnskapet?
• Hvordan forstår jeg balansen?
• Hva er med i et konsernregnskap?

Ved CFO Gunnar Aakrann Eek og regnskaps-
sjef Kari Anne Berget.

Dato for Teams møtet: 
30. november eller 8. desember  
kl. 19.00 – 20.00  
(velg det som passer best) 
 



3. SEKVENS ØKONOMI - FINANS - REGNSKAP 


