
PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi
S;ns Skogsallmåinning. Torsdag 14 juni 2018 kI.19.00 på

Församlingshemmet. V iuangi.

Niirvarande: enl" närvarolista 21 st.

§1.
Ståimmans ordftirande Hans Eriksson hälsade delägarna
välkomna och ftjrklarade varstämman for öppnad.

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

§3.
Till iusteringsmän valdes Bror Stålnacke och Roger Måiättä.

Protokollet justeras Måndag den 18 juni kI.15.00 på allrnännings-
kontoret i Vittangi.

§4.
Stiimman beslutade att röstliingd tas tiam vid votering.

§s.
Till stiimmoordftirande intill nästa vårsiämma valdes Tore
Johansson.
Till vice stiimmoordforande intill niista vårståimma valdes
Hans Eriksson. AIlt enligt valberedningens ftirslag.

§6.
Stiimman beslutade att höst- och vårståimman annonseras i

Kiruna annonsblad samt på allmiinningens hemsida.

§7.
Stämman beslutade om ftljande arvoden till ltirtroendevalda.
Arr,'oderr/ersäftningar :

- Stiimmoordft)rande
- Vicestiimmoordfiirande
- Styrelseordforande
- Styrelseledamöter
- Styrelsenssuppleanter
- Protokolljusterare
' Revisorer valda av stiimman
- Valberedningens sammankallande 2 000 kr/år

2 000 k/ar
I 000 kr/år
30 000 kriar
5 000 kr/ar
2 500 kr/ar
I 000 kr/gång
2 000 kr/år

I 000 kr/år
I 500 krlmöte

- Valberedning övriga
- Ersättning per styrelsemöte

Reseersättningar:
Med egen bil40 kr/mil.
Övriga ftirdsätt: Enligt taxa/verifi kal.
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§8.
Förvaltningsberätte lse j ämte årsredovi sningar. balansräkni n g

samt revisoremas berättelser ftir år 2017 redovisades.

Stämrnan beslutar att fastställa balans och resultatrålkningen.

Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny riikning.

§q'
Ståimmar-r beslutar att ge styrelsen och kassafiirvaltare ansvarsfrihet
fttr 2017 års forvaltning.

§ 10.

Vai av ordinarie revisorer ttir år 2019.
Valberedningens forslag: omval av Ragnar Fiingvall och lngrid
Falle l{edlin. Stämman beslutar enligt valberedningens florslag.
Val av revisorssuppleanter ör år 2019.
Vaiberedningens ftirslag är omval av Ulf Isaksson och samt nyval
av Gerd Johansson.
Sttimman beslutar enligt vai beredningens ffi rslag.

§i 1.

Val av valberedning ftir år 2019. Alf .losetsson avsagt sig
omvai. Stämman omvalde ledamöterna'fhore Johansson
(sammankallande) och FIäns Fängvall.
Nyval av Anders Hemiksson.

§ 12.

Styrel seordftirande i ntbrmerar :

Allmänningen slyröjer vägkanter under sommaren och hösten 2018
på skogsbilvägar som är anmälda till ailmänningen. Entreprenören
Patric Rosen utftir slyröjningarna.

Allmänningen har köpt Vivungi 6:6. Ansökan om fastighetsreglering
gjord till Lantmäteiet.

Ansökan inkommit från Lennart isaksson. Parakka. om älgjakt på
Allmåinningen. Önskemål orn område nära Parakka. Förnåirvarande finns
ej några ledigajaktområden. Idag finns möjligheten att ingå i ordinarie
allmåinnings jaktlag. När och om det i framtiden blir lediga områden så
kommer dessa områden i sedvanlig ordning lottas ut.

Motioner inkommit till ståimman. Meddelas att motioner behandlas under
Höstståimman.
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Fråga om att infora styrelse- och stämmoprotokoli på hemsidan. Styrelsen

meddelar att endast inftira stämmoprotokoll på hemsidan. Styrelseprotokollen

tir ej offentliga pga att dessa innehåller känsliga uppgifter om t.ex avtål samt

anbudsupphandlingar Styrelseprotokollen finns på allmåinningskontoret

och granskas av revisorer i samband med revision.

§ 13.

Stiimmoordföranden Hans Eriksson tackade delägarna lor visat

intresse och önskade en trevlig sommar och forklarade mötet som

avslutad.

Justeras

fu,-Gifr.r#,/""'
Bror Stålnacke

Avslut
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J U KKASJÄRV! sockens skogsal lmän ning

Närvarolista

Vårstämma, Torsdagen 14 Juni 2OLg kl 19.00.

Försam I ingshem met, Vittangi.
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