PROTOKOLL

i

flort vid ordinarie höststämma med delägarna Jukkasjärvi S:ns Skogsallmiinning
torsdag den 8 december 2016 k1.19.00 på Folkets Hus i Vittangi.

Närvarande

Niirvarande : 26 delägare enl. niirvaroli sta samt sko gvaktare.

§r.

och f,brklarade
ståtmmans ordlorande Hans.Eriksson hälsade delägarna välkon:na

Öppnande

höststiimman tbr öPPnad.
§2.

Stämmans
annonsering

Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes'
§3.

Protokolljusterare

§4.

Röstlängd
godkännande

justerings
Till justerare valdes Folke t<ruukta och Tore Johansson. Vald protokoll
dagäen 13 december kl.14.00 ändras pga av sjultdom till den 20 december
kl.14.00.

Beslutades att godkänna röstlängden'

§5.

Styrelseordfbranden meddelade att grusning skett på Pöviönpalo väg. Kutsavaara
väg. Rantapalo väg samt Lappinkokkavaara väg. Pöviönpalo samt Rantapaio
utkörd harpat natugru§.
2 rotposter sålda till Norra Skogsägarna. Post Pauranhi med en vr:lym
m3fub samt post Kuotsavaara622 m3fub.

Meddelanden
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Stormftillningar på ca 2000 m3fib. Kontrakt upprättad med Kuoksu
skogsentreprenad.
Svag virkesmarknad. Man kan anta att de nåirmaste åren inte ger några

virkesintäkter vad gäller rotposter.
Torneälvs vägen samt Pauranki vägen hyvladUnder älgiakten är 2016 sköts 55 vuxna och 30 kalvar av tilldelade 70 vuxna och
70 kalvar.
överenskommelse om intrångsersiittning har tecknats med Naturvårdsverket ang.
reservatsbildning av Ongelmus. Allmänningen behåller jakt och fiskerättigheter.
på
befintliga stugor samr övriga arrenden med Icehotell. Engangsersättningen åir
sextiomi§oner sexhundra femtio tusen kronor ( 60 650 000:-)
miljoner
Allmänningsstyrelsen {tireslår en kontant utdelning till delägarna på tjugo
kronor t ZO OOö 000:-). Ståimman beslutade att ta upp reservatsftirslag Ongelmus
som en egen paragraf(§9).

dft

{rL

§6.

Falk, Svappavaara, har inliimnat rnotion om att höja premier'
jning (1000 krÅra), markberedning lhyggesbriinning (900 kr/ha),
ie (85 öre/planta) samt frösådd (500 krlha).
tyrelsen frreslar en höjning av rojningspremien till 1200 kr/ha.
beslutar att höja rojningspremien till 1200 kr/ha,
beredning/tryggesbriinning till 900 kr/ha, plantor 0,85 krlplanta samt
500 kr/ha.

§7.

foreslår ett bidrag om 80 000 kronor ftir 2017 till Jukkasjiirvi sockens
iskodlingskommitt{. Stilmman beslutade enligt styrelsens fr rslag.

Premier till
skogsbruket

Framställan
om bidrag till
Jukkasjärvi
sockens

Iiskodlingskommitte

§8.

Budget-2017

liiste upp lorslag på budget ftr fu 24fi .
tiimman beslutar att godkåinna och faststiilla den framlagda budgeten lor år 2017.

§e.

nligt tidigare paragraf 5 så ftjreslår styrelsen en kontant utdelning till delägarna
ugo miljoner kronor (20 000 000:-). Detta fbrutsätter att Naturvårdsverket
beslutar enligt styrelsens forslag.

§

Ongelmus
reservatsliirslag

kontant
utdelning

10.

tiimmans ordftirande Hans Eriksson tackar for visat intresse och lorklarar 2016 ars
for avslutad och önskar delägarna en God Jul och Gott Nyu fu.

Mötet avslutas

