
PROTOKOLL
fbrt vid ordinarie höststämma med delägarna i Jukkasjärvi S:ns Skogsallmäming

torsdag den 8 december 2016 kl.19.00 på Folkets Hus i Vittangi.

Nlirvarande: 26 delägare enl. närvarolista samt skogvaktare'

§1.
Ståimmans ordtörande Hans Eriksson hälsade delägarna välkomna och fbrklarade

höststämman frir öPPnad.

§2.
Att stämman i behörig nrdning blivit utlyst godkändes.

§3.
Till justerare valdes Folke Kruukka och Tore Johansson. Vald protokoll iusterings
dag den 13 december kI.14.00 ändras pga av sjukdom till den 20 december

kI.14.00.

§4.
Beslutades att godkänna röstliingden.

§s.
Styrelseordforanden meddelade att grusning skett på Pöviönpaio väg. Kutsavaara

väg, Rantapalo väg samt Lappinkokkavaara väg. Pöviönpak: samt Rantapalo

utkörd harpat naturgrus.

2 rotposter sålda till Norra Skogsägama. Post Pauranki med en volym pä2 123

m3fub samt post Kuotsavaara6?2 m3tbb.

Stormftiliningar på ca 2000 m3fub. Kontrakt upprättad med Kuoksu

skogsentreprenad.

Svag virkesmarknad" Man kan anta att de närmaste åren inte ger några

virkesintäkter vad gäller rotposter.

Torneälvs vägen samt Pauranki vägen hyvlad.

Under älgjakten ar 2016 sköts 55 vuxna och 30 kalvar av tilldelade 70 r"uxna och

70 kalvar.

Överenskommelse om intrångsersättning har tecknats med Naturvårdsverket ang'

reservatsbildning av Ongelmus. Allmänningen behåller jakt och fiskerättigheter,

befintliga stugor samt övdga arrenden med Icehotell. Engångsersåittningen åir på

sextiomiljoner sexhundra femtio tusen kronor ( 60 650 000:-)

Allmänningsstyrelsen fdreslår en kontant utdelning till delägarna på tjugo mi[oner
kronor ( 20 000 000:-). Stiimman beslutade att ta upp reservatsltirslag Ongelmus

som en egen paragraf(§9).
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lge Falk, Svappavaara har inlåimnat motion om att höja premier.
,jning (1000 kr/ha), markberedning /tryggesbrtinning (900 kr/ha),

lanlpremie (85 öre/planta) samt frösådd (500 krlha).
ftireslar en höjning av §ningspremien till 1200 krlha,
beslutar att höja röjningspremien till 1200 kr/ha,

beredning/tryggesbriinning till 900 kr/ha, plantor 0,85 krlplanta samt

500 krlha.

§7.
ftireslår ett bidrag om 80 000 kronor frrr 2017 till Jukkasjiirvi sockens

ingskommittd. Strimman beslutade enligt styrslsens fdrslag.

§8.
läste upp ftirslag på budget ftir tu 2017.

tåimman beslutar att godkiinna och faststaila den framlagda budgoten ftir är 2417.

§e.
igt tidigare paragraf 5 så ftireslår styrelsen en kontant utdelning till delägarna

ugo miljoner kronor (20 000 000:-). Detta ftirutsätter att Naturvårdsverket
intrångsersättningen.

beslutar enligt styrelsens ftirslag.

§6.

§10.
ordftirande Hans Eriksson tackar ftir visat intresse och fiörklarar 2016 års

ftir avslutad och önskar delägarna en God Jul och Gott Nyr År.
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JU KKASJÄnvl sockens skogsall män ning

Närvarolista

Höststämma, Torsdagen 8 December 2016 kl 19.00.

Folketshus, Vittangi.
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