
PROTOKOLL
fört vid ordinarie vårstämma med delägarna i .lukkasjärvi
S:ns Skogsallmänning. T'orsdag den 8 .juni 201 7 kI.19.00 pä
F örsamlingshemmet. Vittangi.

Närvarande: enl. närvarolista 20 st.

s\l'
Stänrmans ordlörande -fhore 

.lohansson hälsade delägania
välkonina och l'orklarade vårstämman för öppnad.

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

§:i.
Till justeringsmän valdes All'Josetsson «rch Christer Ståhlnacke.
Protokollet iusteras 'fisdag den 20 iuni kI.09.00 på allmrinnings-
kontoret i Vittangi.

§4.
Stärrman beslutade att rösllängd tas tranr vid votering.

§).'l'ilI stärnmoord{iirande intill nästa värstämma verldes l'ore
Johansson.

l'ill vice stärnmoordltirande intill nästa vårstäntma valdes
llans Eriksson. Allt enligt valberedningens förslag.

§6.
Stämman beslutade att höst- och varstänlmall annonseras i

Kiruna annonsblad samt pä allmänningens hemsida.

§7.
Stärnman beslutade om f-öljande arvoden till Iörtroendevalda.
Arvoden/ersättni ngar:

- Stämmoordförande
- Vicestämmoordl'orande
- Stv"relseordförande
- Styrelseledamöter
- Styrelsenssuppleanter
- Protokolliusterare
- Revisclrer valda av stämman

2 000 kr/år
I 000 kr/år
30 000 kr/år
5 000 kr/är
2 500 kr/år
I 000 kr/gång
2 000 kr/år

- Valberedningens sammankallande 2 000 kr/år
- Valberedning övriga
- Ersättning per styrelsemöte

teseersättningar:
t4ed egen bil 40 kr/mil.
)vriga färdsätt: Enligt taxa/veriflkat.

I 000 kr/är
1 500 kr/möte

&,
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§n.
irvaltningsberättelse jämte årsredovisningar. balansräkning

mt revisorernas berättelser lbr år 2016 redovisades'

ämman heslutar att lastställa balans och resultaträkiringen'

ämman beslutar att resultatet balanseras i ny riikning'

§e'

:ämman treslutar att Se styrelsep och kassatörvaltare ansvarsfrihet

'r 2016 års ttirvaltning.

§ 10.

iti atr avgå fiån styrelsen är ordforande "forsten Johansson och

nna-Greta Rautio. Valberedningen§ förslag: Omval pä bägge'

tämman besl utade enli gt valberedningens filrslag'

§11.
id att avgä som styrelsesupplear-rter är Arllrur Tomeus r:clr

)rgen Lahti. Valberedningens förslag: Omval av hägge'

tämman beslutar eniigt valberedningens forslag

§ 11.

'al av ordinarie revisorer för år 20i 8-
,alberedningens fiirslag: omval av Ragnar Fiingvall och Ingrid

alie Lledlin. Stämman beslutar epligt yalberedningens tbrsiag.
Ial av revisorssuppleanter trir år 2018'
/alberedningens förslag är ornval av Uli Isaksson och

-jell-Göran l-{ansi.

,tämntan beslutar enligt valberedningens förslag'

§1i.
lal av valheredning fcrr år 2018. Heige Faick avsa sig

,mval. Stämman onrvalde ledarnötema Alf Josetsson

sammankallande) och "fhore Johansson.
,Iyval av Flans Fängvall.

§ 14.

Styre I seordlbrande infonnerar :

iista ansökningsclag för skogsvårdspremie är l5 juni. sista

iatum ibr utford åtgärd tärdig for avsyning år 15 september.

itämtnan efterlyste eB gemensam skogsexkursion fÖr delägarna

Jukkas.i ärvi skogsal imänning. "f idigare lorsök att anordna

:n dylik exkursion har visat ett svagt intresse. Styrelsen avvaktar

:v. skogsexkursion.
Stämmän yrkade på höjning av skogsvårdspre*rier. Ord{iiranden

:åpekade u* O.ttu bOr gorai i vederbörlig ordning dvs. motion skall

it':lämnas till höststämman.

Fråga r:m byggtillstånd av renvaktarstuga. Ordftirande inlormerade

,lfr,3
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'\-,

att frågan ej aktuell pga av att vederbörande person som ansökt

om byggtillstand har flyttat till annan sameby.

Förslag från stämman ått inftira swish betalning for fiskekort'
Styrelsen behandlar frågan vid nästa styrelsemöte.

Förslag fran stiimman at1 sälja småviltskort till utomstående (ej

deiägare). Styrelsen behandlar frågan vid nästa styrelsemöte.

§ 15.

Stiimman beslutar att ge styrelsen mandat att köpa lämplig skogsmark.

§16"
Stiimrnoordfiiranden Thore Johansson tackade delägarna ftir visat
intresse och önskade en trevlig sommar och ftirklarade mötet som

avslutad.

Thore Johansson

Justeras

frf)f-ft,.,
Alt Josetsson Christer Stahlnacke

Sven

Mandat aff
köpa skogs-
mark

ÅvsIut



I
JU KKASJÄnvt sockens skogsallmänning

Närvarolista

Vår stämma, Torsdagen 8 Juni 2OL7 kl: 19.00.

Försam I ingshem met, Vittangi.
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