
PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie höststämma med Jukkasjärvi s:ns skogsallmänning

torsdag den 6 december år 2018 kI.18.00 ia Hemuygdsgarden suupalo.vittangi'

När'rrarande: enl. niirvarolista 22 st.

§1.
stäimmans ordftirande Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och

ftirklarade höststämman for öppnat'

Beslutades att göra tillägg till dagordningen. Under paragraf 2 infores paragraf 28-

Godkiinnande av OagordÅng samt under paragraf 1g-Ovriga tiågor'

Alf Josefsson avtacfades ftli lang och trogen tjiinst i valberedning och styrelse'

§2.

Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes'

§28.
Ordforande läste upp dagordningen som godkåindes'

§3.
Till justerare valdes Lars Berggren och Per Videholm. Protokollet justeras torsdag

Aeni: december k1.09.00 på allmiinningskontoret i Vittangi.

§4.
Stiimman beslutade att röstliingd tas tlam vid votering'

§s.
Styrelsens ordforande meddelar:

- Vivungi 6:6 air köpt. Återstår fastighetsreglering' 
-

- Sveaskogs mark iupp*utuurdo iir köpt. Återstår tastighetsreglering'

§6.

styrelsen ft]reslår ståimman ofijriindrade premier til I sko gs br'uket'

Ståimman beslutar enligt styrelsens forslag.

§7.
Lennart Isaksson. Parakka, motionerar om att ge allmänheten möjlighet till
småviltsj akt på Jukkasj åirvi s ko gsallmiinni ngs marker. styre lsen foreslar stämman

att avslämotionen meå motivering att jaktrtitten tillkommer delägarna i

allmänningen. ståimman beslutar enli gt styrel sens ftirslag.

Lennart Isaksson motionerar om att samtliga styrelse- och stiimmoprotokoll skall

Iinnas på alimiinningens hemsida' Styrelsen ftireslfu ståimman att endast stiimmo-

protokåil skall finnÅ på hemsidan. Motiveringen är att styrelseprotokollen 
-

innehåtler inl-ormation om kiinsliga af{iirsuppgörelser och dåirmed ej är liimpliga att

finnas på hemsidan. Sttimman beslutar enligt styrelsens^forslag.

Lennart Isaksson motionerar om ati allmiinningen skaffar ett Swish konto'

Sry.reisen foreslår stiimman att verka ftir att Swish konto öppnas.

Sttimman beslutar enligt styrelsens forslag.
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§7.
Tore Raattamaa motionerar om bidrag till motorsågskörkort'
Styrelsen ftireslår ståimman att bidrag med 2 000 kronor per delägare utgar.

Bidrag utbetalas mot uppvisande av godktind kursintyg.
St?imman beslutar enligt styrelsens ftirslag.

§8.
Sty'relsen ftireslår till stiimman bidrag till Jukkasjåirvi Sockens Fiskodlingskommittd

på 80 000 kronor. Stiimman beslutar enligt styrelsens fiirslag.

§e.
Stiimmoord{tiranden läste upp forslag på budget f'ör ar 2019.

Ståimman beslutar att godkåinna och faststäla den fiamlagda budgeten for år 2A19.

§ 10.

inga öwiga frågor anmäldes.

§11.
Stiimmans ordftirande Thore Johansson tackade delägarna for visat intresse och

förklarade 2018 års höststtimma ftir avslutad och önskade delägarna en God Jul och

ett Gott Nytt År.
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J U KKASJÄRVI sockens skogsal I män ni ng

Närvarolista

Höststämma, Torsdagen 5 December 2018 kl 18.00.

Hembygdsgården Su u palo, Vittangi.
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