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PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie höststämma med Jukkasj:irvi S:ns Skogsallmåinning
torsdag den 30 november är Z0fi k1.19.00 på Församiingshemmet i Vittangi.

Niinarande: enl. niWarolista 18 st.

§1.
Ståimmans ordforande Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och
ftirklarade höstståimman flor öppnat.
Beslutades att göra tiltägg till dagordningen. Under paragraf 2 inftires paragraf 2B-
Godkiinnande av dagordning samt under paragraf 10-Owiga frågor.

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

§28.
Ordftirande läste upp dagordningen som godkiindes.

§3.
Till justerare valdes Sören Björnström och Bror Stffinacke. Protokollet justeras

onsdag den 6 december ki.10.00 på allmiinningskontoret i Vittangi.

§4.
S&imman beslutade afi röstltingd tas fram vid votering.

§5.
Styrelsens ordftlrande rneddelade:

- att bevi§a Vittangi Jaktskytteklubb ett bidrag på 30 000 kronor for
upprustning av älgskyttebana i Vittangi. Motivet åir att allmiinningen
kräver dekalskjutning for deltagande i allmiinningens älgiakt.

- att upphandia per anbud sly§ning av vägkanter. För delägare som iir
intresserade av slyrri;fning av vägkanter skall till allmtinningen inlämna
senast i mitten på januari 2018 karta med markerad vägsträcka som skall
slyrojas. Vägama skall vara godkåinda av SKS och inte vara
statsfinansierade.

§6.
Styrelsen ftireslår tiil ståimman att premier till röjning höjs till 1500 krÅra" plantor
till 1:00 kr/planta samt markberedning höjs till 1000 kr/tra. Sådd är 500 kr,&ra.

Stiimman beslutar enligt styrelse$ ftirslag.

§7.
Styrelsen föreslår till stiimman afi bevilja 10 000 kronor i premie till Kiruna
Jaktvardskrets. Stiimman beslutar entigt styrelsens frrslag.
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§8.
Styrelsen foreslår till stiimman bidrag till Jukkasjiirvi Sockens Fiskodlingskommittd
på 80 000 kronor. Stiimman beslutar enligt styrelsens forslag.

§e.
Stttmmoordfiiranden kiste upp ftirslag på budget ftir år 2018.
Ståimman beslutar att godkiinna och fastställa den framlagda budgeten for år 2018.

§10.
Ovriga frågor. Skogvaktaren meddelade resultatet av iilgiakten}Afi. snöskoter på
anbud samt planerade skogliga åtgåirder under år 2018.
Lennart Isaksson ställde fråga till styrelsen ang. tillvägagångssåittet vid tilldelning av
iilgjaktsområden. Styrelsens ordfdrande svarade aft inffesseanmälan skall inges
styrelsen och vid flera sökande på ett område så giilier lottdragning. Problemet
kvarstår att alla jaktområdena rir idag bokade. En lösning iir att varje intresserad
jagare söker till det idag ordinarie jaktlagen" Föreslogs från stiimman att bilda eu
separat jaktutskott. Styrelsen diskuterar fiirslaget om jaldutskott och återkommer
med ev. ftirslag till nästa stiimma. En delägare ifrågasatte kravet på
motorsågskörkort.
Konstaterades att allmiinningen maste fti§a lagar och regler. Detta gåiller även
motorsågskörkort. Påpekades fran delägare om sönderkörd väg i Piilijärvi blocket.
Skogvaktaren lovade tifia på vägen fiir ev. åtgtlrd. Lennart Isaksson foreslog att
slåippa småvilts jaktkort till ftirsriljning till allmåtnheten. Stiimman rekommenderade
afi ltimna motion till stiimman ang. fiirsä§ning av småviltskort till allmänheten.

§t l.
Stämmåns ordfbrande Thore Johansson tackade delägarna for visat intresse och
ftirklarade 20lflars höststämma fiir avslutad och önskade delägama en God Jul och
ett Gott Nytt Är.
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JUKKASJÄnV! sockens skogsallmänning

Närvarolista Höst stämma, Torsdagen 30 November 2Ot7 kl: 19.00.

Församl ingshem met, Vittangi.
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