
PROTOKOLL
fort vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi
S:ns Skogsallmänning Torsdag den 13 juni 2013 kl.19.00 på
Församlingshemmet, Vittangi.

Närvarande : enl. nåirvarolista samt skogvaktare

§1.
Stämmans ordftirande Ivan Björkhed hälsade delägarna
välkomna och forklarade vårstämman frr öppnad.

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

§3.
Till justeringsmän valdes Lars Berggren och Thore Johansson.
Protokollet justeras onsdag den 19 juni k1.08.00 på allmännings-
kontoret i Vittangi.

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

§5.
Till stämmoordforande intill nästa vårstämma valdes Ivan Björkhed
Till vice stämmoordforande intill nästa vårstämma valdes
Hans Eriksson. Allt enligt valberedningens forslag

§6.
Ståimman beslutade att vårstämman annonseras i Kiruna annons-
blad samt på allmänningens hemsida.

§7.
Styrelsen foreslår stämman att besluta om oforändrade arvoden till
styrelse, revisorer och stämmoordforande.
Stämman beslutar enligt styrelsens forslag.

§8.
Förvaltningsberättelse j ämte årsredovisningar, balansräkning
samt revisorernas berättelser for är 2012 redovisades.

Stämman beslutar att fastställa balans och resultaträkningen.
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Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar att ge styrelsen och kassaforvaltare ansvarsfrihet
for 2012 års forvaltning.

§e.
Val av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter for
tiden 2014 tom20l7. Valberedningens forslag omval av ordinarie
ledamöterna Anna-Greta Rautio och Torsten Johansson samt omval
av ledamöters suppleanter Jörgen Lahti samt nyval av Arthur
Thorneus. Stämman be slutar enligt valberedningens forslag.

§10
Val av ordinarie revisorer for år 2014. Valberedningens forslag är

omval av Ragnar Fiingvall och nyval av Bengt Hansi.

Stämman be slutar enli gt valberedningens forslag.
Val av revisorssuppleanter for år 2014.
Valberedningens forslag är omval av Roland Tordhall och
Kjell-Göran Hansi.
Sttimman b e slutar enli gt valberedningens forslag.

§11
Val av valberedning for är 2014. Stämman omvalde
ledamöterna Al f Jo se fs son ( sammankallande), Thore Johansson.

samt Bror Stålnacke.

§12
Styrelsens ordforande meddelade :

-att en forsta sittning är gjord med LKAB angående de 1300 hektar
vid Mertainen som de vill forvärva av allmänningen. Nästa möte sk
26 juni 2013.

-att skogsbilvägen Rantapalo är klar men ej avsynad, samt att
vägen måste torka innan trafik kan tillåtas.

-att anbuden är öppnade flor skogsbilvägsbygget Niska-Nurmavaara
Anbudet gick till Kalix skogstjänst.

-att skadeståndskravet som är ställt mot Skogsstyrelsen ska upp till
Gällivare tingsrätt om parterna ej når en uppgörelse
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- om Länstyrelsens planer om eventuella reservatsbildningar
har inget nytt tillkommit.

-att en annons ska sättas i annonsbladet där småviltsjägare ombeds
ta kontakt med älgjaktledaren for det området där jakten ska bedri

§ 13.

Stämman beslutar att ge allmänningsstyrelsen mandat att fritt forv
skogsfastigheter på öppna marknaden.

§ 12.

Stämmoordforanden Ivan Björkhed tackade delägarna for visat
intresse och önskade dem en trevlig sommar och forklarade 2013
års vårstämma avslutad.

Ivan B ' Niklas Nygård
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Jukkasjärvi s:ns skogsallmänning
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