
PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie vårstämma med delägama i Jukkasjtirvi
S;ns Skogsallmiinning, onsdag 12 juni 2019 kI.18.00 på

Församlingshemmet, Vittangi.

N2irvarande: enl. niirvarolista 20 st.

§1.
Stiimmans ordftirande Thore Johansson hälsade delägarna
välkomna och forklarade vårstiimman ftir öppnad.

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

§3.
Till justeringsmåin valdes Thore Rautio och Dan Björkhed.
Protokollet justeras Tisdag den 18 juni kl.14.00 på allmåinnings-
kontoret i Vittangi.

§4.
Beslutades att göra titlägg till dagordningen. Under paragraf 13 inft)res
punkten Skogsfiirsåikring, under paragraf l4-Meddelanden samt under paragraf

I S-Övriga &ågor. Därmed godkiindes dagordningen.

§5.
Ståimman beslutade att röstlåingd tas fram vid votering.

§6.
Till stämmoordfrrande intill nästa vårståimma valdes Thore
Johansson.
Till vice stlimmoordftirande intill nästa vårstiimma valdes

Hans Eriksson. Allt entigt valberedningens frrslag.

§7.
Valberedningens foreslfu omval av ordinarie ledamöter Dan Björkhed,
Jan Lindmark och Sven Laestadius. Samtliga på 4 fu. Stiimman beslutar

enligt valberedningens ftirslag.

§8.
Valberedningen foreslår omval av styrelse suppleanter Fredrik Fors,
Berit Ståhlnacke Savonen samt Leif Kemi.
Samtliga på 4 år. Stiirnman beslutar enligt valberedningens fi)rslag.
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§e.

Stiimman beslutade att höst- och vårståimman annonseras i Kiruna

annonsblad samt på allmiinningens hemsida.

Stiimman beslutade om
Arvoderlers?ittningar :

§10.
fötjande arvoden till filrtroendevalda'

- Stämmoordforande
- Vicestämmoordftirande
- Styrelseordforande
- Styrelseledamöter
- StpelsenssupPleanter
- Protokolliusterare
- Revisorer valda av stiimman
- Valberedningens sammankallande
- Vaiberedning övriga
- Ersättning per stYrelsemöte

Reseersättningar:
Med egen bil40 kr/mil.
Övriga ftirdsätt: Enligt taxa/verifikat.

2 000 kr/år
1 000 k/ar
30 000 kr/år
5 000 kr/år
2 500 kr/år
1 000 kr/gang
2 000 kr/år
2 000 kr/år
1 000 kriår
I 500 kr/möte

§11.
Förvaltningsberättelse j ämte arsredovisningar. balansriikning

samt revisorernas berättelser för år 2018 redovisades'

Stiimman besiutar an faststiilla balans och resultatråikningen.

Stiimman beslutar att resultatet balanseras i ny riikning'

Stiimman beslutar att ge styrelsen och kassatbrvaitare ansvarsfrihet

lor 2018 års forvaltning.

§12.
Val av ordinarie revisorer frr ar 2020.

valberedningens ftirslag: omval av Ragnar Fängvall och lngrid

Hedlin Falle. Stlimman beslutar enligl valberedningens ftirslag.

Val av revisorssuppleanter for år 2A20.

Valberedningens lorslag iir omvai av Gerd Johansson och samt nyval

av Christer Stålnacke.
Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag.

Val av valberedning ftir år 2020.

Stämman omvalde ledamöterna Thore Johansson,

Hans Fiingvall sarnt Anders Henriksson (sammankallande)'
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§1 3.

Försiikringsbolagen aviserar kraftiE höjda försäkringspremier på ftrsåikring

,oro nmf-attar trrand, plantskador. storrn. snöbrott samt ansvff. Idag kostar

ftirsäkringen 53 000 kr fi:r Allmiinning§skogen. Försäkringsbolaget if
begär för år 2019 en premie på 353 000 kronor.

Ståimman beslutar att ej anta ftirsäkring med omfattning brand. plantskador'

stofin" snöbrott samt ansvar. Stämman ger därmed styrelsen fii från ansval

vad gäller skada på skog.
Sta:iman ger styielsen i uppdrag att undersöka om möjlighet till en modifierad

lorsiikring som tex endast omlbttar brand och till ett mycket lägre pris.

Skogs-
tiirsäkring

§14.
Styrelse ordtöranden informerar:
Höst vädret med mycket regn gick hårt åt

kräver idag omtattande underhåIl"
Styrelsen har placerat 15 miljoner kronor
garanti.

vära skogsbilvägar. Vissa vägar

i kapitalfirsäkring med återbetalnings-

Meddelanden

Ovriga

Avslut

Oforändrade skogsvårds premier ör ar 2019.

Styrelsen har ej antagit anbud på offererade virkesposter' Priset är för lågt'

§ 1s.

Talga Mining avser &tt påbörja grafit br1'tning i Nunasvaara'

Aflosefsson ittfot*.rade om såddpucken som kanske blir den metod vi
återbeskogar våra skogar i framtiden. Lätt och behändig att handskas med.

§ 16.

Stämmoordforanden Thore Johansson tackade delägarna för visat

intresse och önskade en trevlig §ommar och forklarade mötet som

avslutad.

Orpforande

[tAWl,,tiM -Thore JÅLansson

Justeras

Cag-Pt*-{5"
Thore Rautio



JU KKASJÄnV! sockens skogsallmänning

Närvarolista

Vårstämma, Torsdagen 12 Juni zOLg kl 18.00.
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