
PROTOKOLL

Fört vid ordinarie Vårstämma med delägare iJukkasjärvi S:ns Skogsallmänning torsdag 9 juni

TAZZ Kl 18.00 på Su upa lo hem bygdsgå rd Vittangi.

Närvarande: enl. närvarolista 1"2 st

§ 1. Stämmans öppnande.

Stämmans ordf. Thore Johansson hälsade delägarna välkomna och förklarade vårstämman

för öppnad. {Som sekreterare för dagens möte kommer Dan Biörkhed att fungera då Sven

Kangas är frånvarande).

§ 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stämman godkände utlysningen. Minst 2 veckor innan i annonsbladet samt på

allmänningens hemsida.

§ 3. Val av protokollsiusterare.

Stämman valde Christer Stålnacke och Roger Määttä tilljusterare av dagens protokoll.

Tidpunkt för justering: tisdag 14 juni kl 15.00 allmänningskontoret.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Stämma n godkände föreslagen dagord ning.

§ 5. Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att röstlängden tas fram vid votering

§ 5. Val av stämmoordförande och vice st.ordf. för år 2023

Stämman beslöt att välja Thore Johansson till ordforande och Stefan Savonen till vice

ordförande för år 2023. { enl. valberedningens förslag }
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§ 7. Kungörelse av allmänningsstämma för år 2023.

Stämman beslöt att vår och höst stämmorna annonseras i Kiruna annonsblad samt på

allmänningens hemsida.

§ S.Awoden och ersättningar för år 2A23.

Stämman beslutar om oförändrade arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enl bil 1.

§ 9. Framläggande av : årsredovisning åAZL, - revisionsberättelser, - frågan om
ansvarsfrihet

- Tore Raattamaa gick igenom det ekonomiska underlaget och revisionsberättelserna.
- Torsten Johansson föredrog styrelsens och skogvaktarns berättelser.

Stämman beslutar att fastställa balans och resultaträkning.

Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

Stämman beslutar att ge styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

§ 10. Val av revisorer och valberedning för år 2A23.

Stämman beslutar att omvälja lngrid Hedlin Falle och Henrik Vourinen till ordinarie revisorer
samt Christer Stålnacke och Gerd Johansson till revisions suppleanter (allt enl. valb. Förslag ).

Stämman beslutar att till valberedning utse Anders Henriksson, Hans Fängvall och Göran
Fjäl I borg. Anders Henri ksson fu ngerar som sam ma n kalla nde.

§ 11. Meddelanden.

- Allmänningen har awerkat 4800 kubikm. i Nuoskakielinen.
- Väg byggt till Nouskakielinen , ca:2.5 km till en kostnad på 140 kr / m.
- Vägbom satt på vägen så den får torka upp ordentligt. Även Sokakielinen har fått en

bom, vi får hoppas att den inte saboteras igen.
- Boliden har meddelat att de har avslutat undersökningarna.
- Vägsläntröjningen kommer att kosta 2175kr / km ,2 slag på vardera sidan .

Totalkostnaden kommer att bli hög då det är frågan om många km väg. Vifår kanske

fundera på att övergå till bidrag i detta system i stället för totalkostnad.
- Allmänningen har testat att använda elkablar i vägtrummor. Försöket har slagit väl ut

då man slipper dra runt en ång-panna, enda man behöver ta med är ett elverk.
- Allmänningen ska delta i ett möte med andra intressenter för att bemöta Talma

samebys stämningsansökan om jakt och fiske. Mer information kommer så

småningom.
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§ 12. Avslutning.

Ordföranden tackade delägarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande Vid protokollet

-<--n
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Justeras Justeras

il*M-
Roger MäättäChrister Stålnacke



Bilaga till § 8 aruoden ersättningar. Arvoden 2023

Stämmoordförande

Vice stämmoordf.

Styrelseordf.

Styrelseleda möter ord.

S§relsesuppleanter

Protokollsjustera re

Revisorer valda av stämman

Valberedningens samma nkal lande

Valberedning övriga

Ersättn ing per styrelsemöte

Reseersättningar :

Med egen bil:40 kr / mil

Övriga färdsätt : enligt tax / verifikat

Z}Alkrl är

1000 kr /år

30000 kr lär

5000 kr /år

2500 krlår

1000 kr leäne

2000 kr /år

2000 krlår

1000 kr /år

1500 kr / möte



J U KKASJÄnVI sockens skogsal I män ning

Närvarolista

Vår stämma, Torsdagen 9 juni 2022 kl: 18.00.

Supalo, Vittangi.
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