
FORETAKSFROTOKOLL 1/12

ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATSKOG SF 15. JUNI 2012

Til stede:
Statssekretær Harald 0. Buttedahl (med fullmakt)

/357

2?JUN2012
Fra Statskog SF:

Styreleder Marit Arnstad
Nestleder Harald Ellefsen
Styremedlem Tom Lifjell
Styremedlem Eli Reistad
Styremedlem Gunnar Olofsson
Styremedlem Geir Hovland
Styremedlem Siw Anita Kvam
Adm. dir. Øistein Aagesen
Ass. dir. Arnt S. Rørvik

Fra Landbruks- og matdepartementet:
Ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie
Avd. dir. Knut Øistad
Seniorrådgiver Harald Aalde

Fra Finansdepartementet:
Silje Gamstøbakk

Fra Riksrevisjonen:
Anne Margit G. Rudsro

Fra revisjonsfirma Ernst & Young:
Statsaut. revisor John Christian Løvaas

1.Ark :

,.
Avskr.:

Møteleder: Marit Arnstad
Protokollfører: Øistein Aagesen

Innkalling til ordinært foretaksmøte ble foretatt av Landbruks- og matdepartementet i brev av
1.juni 2012.



01/12 Konstituering av foretaksmøtet

Vedtak:

"Fullmakt: Statssekretær Harald 0. Buttedahl stilte med fullmakt til å opptre på vegne av
landbruks- og matministeren.

Møteleder: Styreleder Marit Arnstad

Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent, innkalling med saksliste og fullmakt
vedlegges protokollen.

Valg avprotokollfører: Adm. dir. Øistein Aagesen

Valg avperson til å medunderskrive protokollen: Møteleder (styreleder) skal underskrive.
Medunderskriver er statssekretær Harald 0. Buttedahl."

02/12 Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse. Anvendelse av overskudd
Vedtak:

"Statskog SFs årsregnskap for 2011, som består av styrets beretning, resultatregnskap og
balanse, godkjennes. Foretakets resultat etter skatt er på kr. 86 174 000,-.

Revisors beretning foreligger og tas til etterretning.

Overskuddet disponeres på følgende måte:

Utbytte kr. 40 100 000,-
Overført annen egenkapital kr. 46 074 000,-
Totalt disponert kr. 86 174 000,-"

03/12 Fastsetting av foretakets konsernresultatregnskap og konsernbalanse
Vedtak:

"Konsemets resultatregnskap og balanse godkjennes. Konsernets resultat etter skatt er på kr.
75 390 000,-."

04/12 Fastsetting av honorar til revisor

Vedtak:

"Selskapets revisor i 2011 har vært Ernst & Young. Revisors godtgjørelse er kostnadsført med
kr. 293 000,- jf. note 3 til årsregnskapet.

Foretaksrnøtet godkjenner godtgjørelsen."



05/12 Status for virksomheten i de nyinnkjopte eiendommene

Vedtak:
"Foretaksmøtet tar redegjørelsen om Status for virksomheten i de nyinnkjøpte eiendommene
til etterretning"

06/11 Status for arronderingssalget

Vedtak:

"Foretaksmøtet tar redegjørelsen om status for arronderingssalget etterretning."

07/12 Statskogs skogpolicy

Vedtak:

"Foretaksmøtet tar redegjørelsen om Statskogs skogpolicy til etterretning."

08/12 Vedtektsendring - lederlønn

Vedtak:

"Regjeringens retningslinjer - Holdning til lederlønn - fra 2006 ble justert, med virkning fra 1.
april 2011, i samband med fremleggelsen av Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap. Det
vises til meldingen og vedlegg nr. 1 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige
foretak og selskaper. Retningslinjene har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge
vekt på i sin stemmegivning når lederlønnsfastsettelsen behandles på selskapets fremtidige
generalforsamlinger. Regjeringen forventer at statsforetaket skal bidra til moderasjon
lederlønningene.

I den hensikt å øke styrenes fokus på arbeidet med lederlønnsvilkårene, og samtidig gi staten
som eier og allmennheten bedre innsikt i lederlønningene i statlig eide selskaper, har staten
bedt om en ny vedtektsbestemmelse. Departementet legger til grunn at styret i fremtidige
erklæringer eller på annet vis angir om det er elementer som ikke er i overensstemmelse med
statens retningslinjer, og forklarer avviket.

Følgende tas inn som ny paragraf i Statskogs vedtekter:

11

Styret skal utarbeide en erklæring omfastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
ansatte. Denne tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er
angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandlespå tilsvarende vispå selskapets
ordincereforetaksmøte. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

I tråd med statsforetaksloven § 23, 3. ledd endres §8, fjerde avsnitt, i vedtektene for Statskog
SF fra å lyde:

"Statskog SF kan ikke uten departementets samtykke være deltaker i et selskap eller i annet
samarbeidsforhold der Statskog har et ubegrenset ansvarfor denfelles virksomhets samlede
forpliktelser, eller harfordeler av disse."



Tilå lyde:

"Statskog SF kan ikke uten departementets samtykke vceredeltaker i et selskap eller i annet
samarbeidsforhold der Statskog har et ubegrenset ansvarfor denfelles virksomhets samlede
forpliktelser, ellerfor deler av disse."
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MaritArnstad Harald0. Buttedahl


