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PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie höststämma med Jukkasjärvi S:ns Skogsallmänning
torsdag den I I december år 2019 kl.l 8.00 på Församlingshemmet, vittangi.

Närvarande: enl. närvarolista l9 st.

§1.
Stämmans ordftirande Thore Johansson hälsade delägama välkomna och
ftirklarade höststämman for öppnat.

§2.
Att ståimman i behörig ordning blivit utlyst g«rdkändes.

§28.
Ordftirande läste upp dagordningen som godkåindes.

§3.
Till justerare valdes Ame Henriksson och Jörgen Lahti. Protokollet justeras tisdag
den 17 december kI.13"00 på allmänningskontoret i Vittangi.

§4.
Stiimman beslutade att röstlängd tas fram vid votering.

§5.
Styrelsens ordftirande meddelar:

- Pga att skogsfiirsåikringen blivit orimligt dyr ftireslar styrelsen stämman
au ej ta skogstörsäkring. Stimman beslutade enligt styrelsens florslag.
Stiimman ger därmed styrelsen tii från ansvar vad gäller skada på skog.

§6.
Helge Falck, Svappavaara, motionerar om höida premier titl skogsvardsåtgiirder.
Stiimman beslutar att avslå motionen.
Helge Falck. Svappavaara, motionsrar om att tbkusera avverkningar på
grandominerade bestånd och foryngra med tall. Detta skulle enligt Helge öka
tillväxten och samtidigt ge en högre avkastning på skogsbuket.
stiimman beslutar att avslå motionen med håinvisning till att idag ej finns
tillräckligt intresse ftir bla gran poster på virkesmarknaden. Allmåinningen planerar
att ansökå avverkningstillstand på 2 granposter belägna i Lappeasuando. Vid §tt
ev. godkåinnande fran SKS kan om intresse finns på virkesmarknaden ltirsäljning
ske nangang hösten 702A.

§7.
S tyre I sen ftires lår stlimman o ffi riindrade premier.
Stlimman beslutar enligt sryrelsens ftirslag.
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§8.
,j;Styrelsen fbreslår ståimrnan att ge ett bidrag till
't'kronor.

Stiimman beslutar enligt styrelsens {tirslag.
Styrelsen ftireslar stiimman att ge ett bidrag till
kommitte ett bidrag på 80 000 kronor.
Stämman beslutar enligt styrelsens ftrslag.

Kiruna Jaktvårdskrets med 10 000

Jukkasj ärvi sockens fi skodlings-

Justera§

Lahti

§e.
Ståimmoordfbranden läste upp lorslag på budget for år 2020.
Ståtmman beslutar att godkåinna och fastställa den framlagda budgeten ftir br 2A20.

§r0.
Stiimmans ordft)rande Thore Johansson tackade delägama tör visat intresse och
ftirklarade 2019 års höststämma ftir avslutad och önskade delägarna en God Jul och
ett Gott Nytt fu.
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J U KKASJARVI sockens skogsal lmän ning

Närvarolista

Höststämma, Onsdagen 11 December 20Lg kl 18.00.

Försam I ingshem m et, Vittangi.
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