
PROTOKOLL
ftrt vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjåirvi S:ns Skogsalln-råinning
onsdag den 12 augusti 2020 kl.1g.00 på Suupalo, Viäangi.

Niirvarande: enl. niirvarolista 14 st.

§r.
ståimmans ordftirande Thore Johansson hälsade delägama r,älkomna och
forklarade vårståimman som öppnad.

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

§3.
Till justerare valdes Per Videholm och Leif Kemi. Prorokollet justeras tisdag den
l8 augusti kl.14.00 på Allmiinningskonroret i Vittangi,

§4.
Ordftiranden läste upp dagordningen som godkändes.

Ståimman beslutade an röstlåingd r*§i.u* vid votering.

Titl ståimmoordftirande inti Il,raro råXrtämma valdes Thore Johansson.
Till vice stiimmoordfrrande intill nästa vårstiimma valdes Srefan Savonen. Allt
enligt valberedningens fiirslag.

§7.
Stiimman beslutade att vår- och höststiimma annonseras i Kiruna annonsblad samt
på allmänningens hemsida.

Stämman beslutade om oftiränd*oJlrr"oen och ersätrningar till fonroendevalda.

§e.
Förvaltningsberä'trel se j ämte årsredovisningar. balansräkning
samt revisorernas bertittelser for år 2019 redovisades.
stiimman beslutar att faststiilla balans och resultaträkningen.

Stiimman beslutar an resultatet balanseras i ny riikning.

ståimman beslutar att ge styrelsen och kassaforvaltare ansvarsfiihet
frr 2019 ars ltirvaltning.
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Val av revisorssuppleanter tör år 2021.

Valberedningens florslag iir omval av Gerd Johansson och

Christer Stålnacke.
Stämman beslutar enligt valberedningens forslag'

Val av valberedning for år 2421.
Stämman ornvalde ledamötema Thore .lohansscin.

Hans Fåingvali samt Anders Henriksson (sammankallande)'

§11.

Ståimman beslutar att ej anta forsiikring med omfuttning brand" plantskador.

storm, snöbrott samt ansvar. Stiimman ger dämred stylelsen fri från ansvär

vad gäller skada på skog.

§12.
Allmeinningen har sålt 3 rotposter summa 3000 m3fub under år 2020'

Ett gallringsobjekt sålt till Stenvalls Trä.

Verner Johansson iir sjuk. Alf Bergqvist, Vittangi. gör premieavsyningama for år

2424.
Bostadsvagn såld På anbud.

Ansökt om samråd till sKS tör bygge av väg till Nuoskakielinen.

§13.
Stämmoordforanden Thore Johansson tackade delägarna lor visat

intresse och ftlrklarade mötet avsiutad.
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§8.
Stämman beslutade om följande arvoden till
Arvoden/ers ättningar :

- Stämmoordförande
- Viceståimmoordftirande
- Styrelseordforande
- Styrelseledamöter
- Styrelsenssuppleanter
- Protokolljusterare
- Revisorer valda av ståimman

- Valberedningens sammankallande
- Valberedning övriga
- Ersättning per styrelsemöte

Reseersättningar:
Med egen bil 40 krlmil.
Övriga f;irdsätt: Enligt taxa/verifikat.

fortroendevalda. Arvoden
och ersätnningar år
2020t2021

2 000 tulän
1 000 kr/år
30 000 kr/år
5 000 kr/år
2 5001«lär
1 000 krlgang
2 000 kr/ar
2 000kdtr
1 000 kr/år
1 500 kr/möte
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