
PROTOKOLL
fbrt vid ordinarie höststämma med Jukkasjrirvi S:ns Skogsallmänning

torsdag den 9 december kr 2A?1 kI.18.00 på Suupalo. Vittangi.

Närvarande: enl. närvarolista 15 st.

§1.
St2tmmans ordforande Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och

florklarade höststiimman for öppnat.

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

§2A.
Ordftirande läste upp dagordningen som godkåindes.

§3.
Till justerare valdes Christer Ståhlnacke och Beng1 Muotka. Protokollet justeras

tisdag den l4 december kI.13.00 på allmänningskontoret i Vittangi.

§4.
Stämman beslutade att röstlåingd tas fram vid votering.

§5.
Styrelsens ordforande meddelar:

- Rotpost Nuoskakielinen såld till lokal
202t/2022.

- Släntröjning vägar utfiirs hösten 2A22.

entreprenörer under vintern 2422.

entreprenör. Aw'erkas vintern

Offert begiirs av aktuella

§6.
Lennart Isaksson, Parakka, motionerar om höjda premier till skogsvårdsåtgärder.

Stämman beslutar att avslå motionen.
l,ennart Isaksson. Parakka, motionerar om att sä§a småviltskort till allmåinheten.

Stämman beslutar att avslå motionen. Lennart Isaksson begiir votering. Votering
utftirs. Voteringen utfaller till s§relsens frrdel dvs. att motionen avslås. Tore

Rautio foreslår att man kollar på allmiinningar dåir man idag har ftirsäljning av

småviltskort till allmiinheten. Styrelsen verkar att så sker.

Lennart Isaksson motionerar att Allmrinningen upprustar stugor ftir uthyming.
Stiimman beslutar att avslå motion.

§7.
S tyrel sen ftireslår stiimman o foriindrade premier.
Stämman beslutar enligt styrelsens forslag.
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§8.
Styrelsen fiireslår stiimman att ge ett bidrag till Jukkasj?irvi sockens fiskodlings-
kommittä ett bidrag på 80 000 kronor.
Stiimman beslutar enligt ssrelsens ftirslag.

§e.
§tiimmoordfbranden läste upp fdrslag på budget fttr fu 2A22.
Stiimman beslutar att godkiinna och faststiilla den framlagda budgeten lor fu 2022.

§10.
Ståirnmans ordftirande Thore Johansson tackade delägarna lor visat intresse och
förklarade 2A2l Frs höststämma fiir avslutad och önskade delt§arna en God Jul och
ett Gon Nyfr fu.
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Budget 2022
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Jukkasjärvi S;ns Skogsallmänning

Närvarolista

Höststämma, Torsdagen 9 december kl 18.00.

Hembygdsgården Suupalo, Vittangi.

rY

Nr Namn Fastighet

t TnryElr /r,44(JSS?rt V-?) {f , 5
2

Y d---/ tu J"L/- V -vd 60,/ 9",J 9: /3
3 ,f,rh*-Cr./* Vor,,4zt 7-G r' //;/ /d, 3
4 6*n"{ ,/"o, /"{ e{-( ,fr:, / r; ?
5 )hoffi"A&Uj /"o Å U-x Ka. 4#
5 4,rtail Kcv<ttt aÅ Swro v
7 4*i^,/z>- § ] /
8 Ålu*o,r{ ,(, * L-- T.n. LL"- 6:Z ,/rt'
9 JluffirnuAFs')-s R€e\i.*A t7,t
10 ö^;*"-SU,t "ua-Lr- Pc^.bb,A tl'L
11, \t.)ole dr+qr(ö v6,f- 3q:6
t2 rl*"j {-,er,i l4-bq, I/)";s
L3 W,/* TrtrArtvoil *'rqg,r* 4'l
t4 ,Llr* 6L1 SÅ0, -Zt (
15 'Å ch rÅ- Muo i lo* U-q / z1 Ät t at/t
15 /

L7

18

19

20


