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PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie höststämma2014 med delägarna i Jukkasjiirvi Sockens Skogsall
torsdag den 4 december k1.19.00 på ftirsamlingshemmet i Vittangi.

Niirvarande: 20 delägare enl. närvarolista samt skogvaktare

§1.
Ståimmoordfiirande Stig Lindmark hälsade delägarna välkomna
och ftirklarade höststiimman ftir öppnad.

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

§3.
Till justeringsm?in valdes Alf Josefsson och Bror Stålnacke.
Protokollet justeras mandag den 15 dec kI.12.00 på allmrinningskontoret i Vittangi.

§4.
Ståimman beslutade att den uppdaterade röstliingden ska gälla intill nästa
uppdatering. Eventuella iindringar intill nästa uppdatering ska ske av den
enskilde markägare genom att uppvisa giltig lagfart for allmåinningen.

§s.
Styrelseordftirande meddelade :

Att allmiinningen tecknat ett naturvårdsavtal päca2500hamed LKAB, beläget
mellan Mertainen och Torneälven. Avtalstiden lir så länge gruvan iir i drift eller
som liingst 50 åx. Ersättningen åir 13 200 000 k.

Att allmiinningen gick vinnande ur skadeståndsanspråket mot skogsstyrelsen.

Att bytesaff;iren med Naturvårdsverket, (Kiskamaavaara-Yathanvaara,Nä1käjoki
Sistavaara,pitkiikielinen) är undertecknad och fastighetsreglering iir på gang.

Att allmiinningen har forv?irvat ca700 hektar av Sveaskog vid Lainiovaara.

Att allmiinningen har köpt ftir 60 000 kr Äl3ajotistugan av det jaktlag som
hade jakträtten på på Pirttilahtiskiftet, som allmiinningen har ftirviirvat av Sveaskog.

Att allmiinningsstyrelsen har budgeterat 200 000 kr till premier fiir
markberedning/hyggesbråinning ft r ar 201 5 . Premiebeloppet per hektar
sätts till max 800 kr.

Att allmiinningsstyrelsen har budgeterat 300 000 kr till röjningspremie
ftir år 2015. Premiebeloppet per hektar sätts till max 1000 kr.

Att allmåinningss§,relsen har budgeterat 200 000 kr till plantpremie
ftir ar 2015. Premiebeloppet per planta sätts till max 70 öre.

Att ingen skogsftirstiljning har skett under 2014.

Att allmåinningsstyrelsen har beviljat tjiinstledighet åt skogvaktaren t.o.m 30 juni 201
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§6

Den inkomna motionen av Håkan Lundström 4ll4"bredda jaktrekryteringsundelaget
skapade stor diskussion bland åhörarna, efter att många kommit till tals och ftir
att motionen ej var fullstiindig, beslutade stäimman att återremittera ärendet till
styrelsen ftir att arbeta fram ett fiirslag ftjr beslut till nästa höstståimma2}ll.

§7
Styrelsen ftireslår stiimman att bevilja det ansökta bidraget om 60 000 kr
till Jukkasj iirvi sockens fi skodlingskommittd. Stämman beslutade enligt
styrelsens fiirslag.

§8
Skogvaktaren läste upp ftirslag på budget ftr ar 2015.
Stiimman beslutar att godkiinna och fastställa den framlagda budgeten
ftir år 2015.

§e
Stiimmans ordforande Stig Lindmark tackade delägarna ftir visat intresse
och forklarade 2014 ars höststiimma ftir avslutad.
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