7PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie höststämma med Jukkasjärvi s:ns
skogsallrnänning
torsdag den
december är 20rg kr. r s.00 på rorru*rinäuhemmet,
fittangi.

ll

Närvarande: enl. nåirvarolista l9 st.

Närvarande

s tämmans ordftirande Tho re .rolrlr,.
ron
ftirklarade höststämman ftjr öppnat.

Att stiimman i behörig ordning

hä l sade

delägarna välkomna och

n#;r,,

Stämmans
Annonsering

*tlyst godkiindes.

ordftirande läste upp d*gord* i,lJå' som godkiinde

s.

Dagordning

Till justerare valdes Arne Henrrlir*on och Jörgen Lahti. prorokollet.iusreras
tisdag
den 17 december kr. r 3.00 på almainningskontoret
i viuangi.
ståimman beslutade an röstklngålas fram vid votering.

Styrelsens ordftirande

-

Justerare

Godkännande
av röstlängd

**oa.t*15'

Pga att skogsfiirsi&ringen

Öppnande

Meddelandeu

blivit orimligt dyr ftireslår styrelsen ståimman

att ej ta skogsftirsiikring. Stämrnan^ueslutaie
enligt styrålsens ft)rslag.
Stiimman ger diirnred styrelsen fri från ansvar u*f,gatt*,

rrrua"pa,r.äg.

Falck, svappavaaru, *ourlon*."r om höjda premier
tilr skogsvardsåtgiirder.
I:ls,
Ståimman beslutar

Motioner

att avslå motionen.
Helge Fa.lck, svappavaara, motionerar om att
fokusera avverkningar på
grandominerade bestånd och ftiryngra
med tall. Detra skulle enligt Helge öka
tillväxten och samtidigt
{! en hogrä avkastning på skogsbutret.
stämman beslurar an avslå motionen meo ruiniisning
tlit att idag ej tinns
tillräckligx intresse fr*
gmn poster på virkesmarkiaden. Allmänningen
planerar
!l?
att ansöka avverkrring*i1t:rFd
pa z grroposrer berägna i Lappeasuando.
vid Ett
ev' godkiinnande frarl sKS kan orn in"tresse
finns påirirkesmarknaden ftirsäljning
ske nangang hösten ZA2A.

Styrelsen ftireslår stämman on .§Jaruae premier.
Stiimman beslutar enligt styrelsens ftlrslag.

Premier

istyrelsen fiireslår ståimman

{'kronor.

"u

*ått

bidrag

Stämman beslurar enligt ssrelsens ftirslag.
styrelsen ftireslår.stiimTan att ge ett bidräg
kommitte en bidrag på g0 000 fronor.
Stämman beslutar enligt styrelsens ftirslag.

till Kiruna Jaktvårdskrers me<J l0 000
tilt Jukkasjärvi sockens fiskodlings-

stämmoordfiiranden räsre upp d,3ri.* på budget
fhr år 202a.
stiimman beslutar att godkänna och åststillåen
fiamlagda budgeten ftir ar 2020.

lly*Tr::lP:*g.

§r0.
Thore Johansson rackade detägarna tbr visat i

och
en God Jul och
T:X::{:zorsaähöstsråimmar;;;.r*-äär,"Ji1?äT*,ffiX:':f
ett
Gott Nytr År.

Thore Johansson

Justeras

A

Mrit*

Arne Henriksson

ä::

udget 2020

Avslutning

JUKKASJÄnVt sockens skogsallmänning

Närvarolista
Höststämma, Onsdagen 11 December
Försa m I ingshem m et,

Vittangi.
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