
*toToKoLL
ftirt vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjrirvi S:ns Skogsallmåinning

torsdag den 2 september 2021 1d.L7.00 på Suupalo, Vittangi.

Niirvarande: enl. närvarolista 14 st.

§1.
Stiimmans ordförande Thore Johansson hiilsade delägarna välkomna och

ftirklarade vårstiimman som öppnad.

§2.
Att stärnman i behörig ordning blivit utlyst godkaindes.

§3.
Till justerare valdes Lennart Isaksson och Hans Fåingvall. Protokollet justeras

fredag den i0 september kl.14.00 på Allmiirmingskontoret i Vittangi.

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

§5.
Till stiimmoordftirande intill nästa vårstiimma valdes Thore Johansson.

Till vice stämmoordfiirande intill nästa vårsttimma valdes Stefan Savonen. Allt
enligt valberedningens forslag.

§6.
Stlimman besiutade att vår- och höststiimma annooseras i Kiruna annonsblad samt

på allrniinningens hemsida.

§7.
Stiimman beslutade om oftirändrade arvoden och ersättningar till ftirtroendevalda.

§8.
Förvaltningsberättelse jämte arsredovisningar, balansriikning samt revisoremas
berättelser for ar 2020 redovisades.
Stiimman beslutar att fastställa balans och resultatriikningen.

Stlimman beslutar att resultatet balanseras i ny riikning.
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§e.
Stiimman beslutar att ge styrelsen och kassafiirvaltare ansvarsfrihet
{or 2A20 års forvaltning.

§10.
Val av två ordinarie ledamöter ft)r år 2022-2025.
Valberedningens ftirslag: omval av Torsten Johansson och Anna-Greta Rautio.
Stiimman bes lutar enligt valberedningens fors lag.

§11.
Val av två suppleanter ftir ordinarie ledamöter fbr 4 år.

Valberedningens ft)rslag är omval av Arthur Thorneus och Jörgen Lahti.

§12.
Val av två revisorer for är 2022.
Valberedningens ftlrslag åir Henrik Vuorinen och
Ingrid Hedlin Falle.
Ståimman beslutar enligt valberedningens ftirslag.

Val av revisorssuppleanter ftir ar 2022.
Valberedningens forslag iir omval av Gerd Johansson och
Christer Stålnacke.
Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag.

§ 13.

Val av valberedning ftr år 2022.
Stiimman omvalde ledamöterna Thore Johansson.
Hans Fiingvall samt Anders Henriksson (sammankallande).

§14.
Ordftlrande Torsten Johansson informerade om Ltinsstyrelsens planer ft)r nya
reservats avsättningar. Meddelades att höststiimman planeras till början av december.
Lennart Isaksson påpekade vikten av atf Allmåtnningen måste hitta nya inkomster vid
sidan om virkesftirsäljningen. En möjlighet åir att sälja småviltskort åt allmiinheten.
Påpekades att man måste motionera om detta till stiimman. Lennart Isaksson lovade
komma med en motion om detta.

§ 1s.
Stämmoordfi)randen Thore Johansson tackade delägama ftir visat
intresse och forklarade mötet avslutad.
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Jukkasjärvi S;ns Skogsallmänning

Närvarolista

Vårstämma, Torsdagen 2 september kl t7'00'

Hembygdsgården Su u palo, Vittangi'
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