
PROTOKOLL
florl vid ordinarie höststämma med Juktr<asj ifuvi s :ns skogsallmiinning

torsdag den I december kr 2022 kl'18'00 på Suupalo' Vittangi'

enl. niirvarolista 17 st'

§1.

stämmans ordfi)rande Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och

forklarade höststämman för öppnat'

§2.

Att stiimman i behörig ordning blivit utlyst godkiindes'

§3.

Ståimman foreslog Jörgen Lahd: Christer Ståhlnacke och Göran Fjällborg som

justerare. Efter en dfä;r;ring valdes Göran Fjällborg och Christer Ståhlnacke

att justera Protokollet.
protokollet justeras torsdag den 1 5 december k1.13 '00 på allmiinningskontoret i

Vittangi.

§4.

stiimman beslutade att rö§tliingd tas fram vid votering.

§s.

Styrelsens ordfbrande meddeiar:

- Rotpost Nuoskakielinen awerkat 2A27'

- Vagbyg ge ca2,2km byggd till Nuoskakielinen'

- Cu?i äil vagsitintröjning utftird hösten 2022'

- 564 500:- krono, i på*iä' utberalats frr utford skogsvård på

delägarnasfastigheter.4000:-kronoripremierfor.motorsågskurshar
utbetalats" 8o ooo:- kronor har utbetalats i bidrag till Fiskodlings-

kommitten.
- Avgiften ftir älgiakt höjs fr o m q

ingar tittavgift. Avgiften betalas i
2023 till 5000:- kronor I avgiften

ftlrskott senast 31 maj.

§6.

inga motioner har inkommit'

§7

S tyrelsen fores 1år stämman oforändrade premier'

Såmman beslutar enligt styrelsens forslag'
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§e.

Stämmoordfloranden läste upp forslag på budget ffir år 2023. Stiimman beslutade om

en tilläggsbudget på 200 00b:- kronor utöver av styrelsen fiamlagd budget' for

bekostande av bl a advokatkostnader i samband med Talma målet.

Styrelsen foreslår sttimman att S:ttt bidrag till Jukkasjiirvi sockens fiskodlings-

kommiud på 80 000 kronor.
Stiimman beslutar enligt styrelsens ftirslag.

§ 10.

Stiimmans ordftirande Thore Johansson tackade deiilgama ftir visat intresse och

forklarade 2A22 ärshöststiimma for avslutad och Önskade delägama en God Jul och

ett Gott Nytt År.
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Jukkasjärvi S;ns Skogsallmänning

N ä rva rolista

Höststämma, Torsdag den 8 december,år 2022, k|.18.00.
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Jukkasjärvi S; ns Skogsallmänning

Närvarolista

Höststämma, Torsdagen 8 december 2022, k1.18'00'

Hembygdsgården Su upalo, Vittangi.
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