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PROTOKOLL
fi;tt vid ordinarie höststämma med Jukkasjärvi S:ns Skogsallmänning
torsdag den 6 december år 2018 kl.18.00 på Hembygdsgzirden Suupalo.Vittangi.

Närvarande: enl. nåirvarolista 22 st.

§1.
Ståimmans ordftirande Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och
forklarade höststämman ftir öppnat.
Beslutades att göra tillägg till dagordningen. Under paragraf 2 inftires paragraf 28-
Godkiinnande av dagordning samt under paragraf 10-Övriga frågor.
Alf Josefsson avtackades för lång och trogen dlinst i valberedning och styrelse.

§2.
Att stiimman i behörig ordning blivit utlyst godkiindes.

§28.
Ordforande läste upp dagordningen som godkiindes.

§3.
Till justerare valdes Lars Berggren och Per Videholm. Protokollet justeras torsdag
den l3 december k1"09.00 på allmänningskontoret i Virtangi.

§4'
Stiimman beslutade att röstlåingd tas fram vid votering.

§s.
Styrelsens ordforande meddelar:

- Viwngi 6:6 ?ir köpt. Återstår fastighetsreglering.
- Sveaskogs mark l,appeasuando iir köpt. Återstar tastighetsreglering.

§6.
Styrelsen fores 1år stiimman oftiråtndrade premier ti ll s ko gs bruket.
Stiimman beslutar enligt styrelsens ftirslag.

§7.
Lennart Isaksson, Parakka. motionerar om at! ge allmiinheten mojlighet till
småviltsjakt på Jukkasjärvi Skogsallmiinnings marker. Styrelsen ftlreslar stämman
att avslå motionen med motivering att jakträtten tillkommer delägama i
allmiinnin gen. Ståimman beslutar enli gt styrelsens fors lag.
Lennart Isaksson motionerar om att samtliga styrelse- och stämmoprotokoll skall
finnas på allmiinningens hemsida. Styrelsen ftireslår stämman att endast stämmo-
protokoll skall finnas på hemsidan. Motiveringen är att styrelseprotokollen
innehåller information om kåinsliga affiirsuppgörelser och därmed ej är lämpliga att
finnas på hemsidan. Stiimman beslutar enligt styrelsens ft)rslag.
Lennart Isaksson motionerar om att allmiinningen skaffar efi Swish konto.
Sq'relsen foreslår ståmman att verka flor att Swish konto öppnas.
Stämman beslutar enligt styrelsens forslag.
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§7.
Tore Raattamaa motionerar om bidrag till motorsågskörkort.
Styrelsen ftireslår sttimman att bidrag med 2 000 kronor per delägare utgar.

Bidrag utbetalas mot uppvisande av godktind kursintyg.
Stiimman beslutar enligt styrelsens forslag.

§8.
Styrelsen fiireslår till stiimman bidrag till Jukkasjåirvi Sockens Fiskodlingskommittd
på 80 000 kronor. Ståimman beslutar enligt styrelsens ftirslag.

§e.
Ståimmoordfiiranden läste upp ftirslag på budget tör ar 2019.
Stiimman beslutar att godkiinna och fastställa den fiamlagda budgeten ftir ät 2019.

§ 10.

Inga öwiga frågor anmäldes.

§1 l.
Stiimmans ordforande Thore Johansson tackade delägarna for visat intresse och

ftirklarade 2018 års höststiimma ftir avslutad och önskade delägama en God Jul och

ett Gott Nytt fu.
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