
PROTOKOLL
fört vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi
S:ns Skogsallmänning Torsdag den 12 jun\2014 kl.19.00 på

F örsamlingshemmet, Vittangi.

Närvarande: enl. närvarolista samt skogvaktare

§1.
Stämmans ordforande Ivan Björkhed hälsade delägarna
välkomna och forklarade vårstämman för öppnad.

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

§3.
Till justeringsmän valdes Jörgen Lahti och Kenneth Renblom.
Protokollet justeras Måndag den 16 juni kl. 10.00 på allmännings-
kontoret i Vittangi.

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

§s.
Till stämmoordftirande intill nästa vårstämma valdes Stig Lindmarkl
Till vice stämmoordforande intill nästa vårstämma valdes
Hans Eriksson. Allt enligt valberedningens forslag

§6.
Stämman beslutade att vårstämman annonseras i Kiruna annons-
blad samt på allmänningens hemsida.

§7.
Valberedningen foreslår stämman att besluta om oforändrade
arvoden till styrelse, revisorer och stämmoordforande.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§8.
Förvaltningsberättelse j ämte årsredovisningar, balansräkning
samt revisorernas berättelser for är 2013 redovisades.

Stämman beslutar att fastställa balans och resultaträkningen.
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Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning. Ny räkning

Stämman beslutar att ge styrelsen och kassaforvaltare ansvarsfrihet Ansvarsfrihet
for 2013 års forvaltning.

§e.
Val av ordinarie revisorer for år 2015. Valberedningens forslag är Val av
omval av Ragnar Fängvall och nyval av Ingrid Hedlin Falle. revisorer och
Stämman beslutar enligt valberedningens forslag. revisors-
Val av revisorssuppleanter för år 2015. suppleanter
Valberedningens forslag är omval av Kjell-Göran Hansif och nyval
Av Ulf Isaksson.
Stämman be slutar enli gt valberedningens forslag.

§10
Val av valberedning for tLr 2015. Stämman omvalde Val av
ledamöternaAlfJosefsson(sammankallande),ThoreJohansson. valberedning
samt Bror Stålnacke. Samt att styrelsen ser över telefonersättning
till valberedningen, i övrigt oforändrade arvoden.

§11
Styrelsens ordftirande meddelade : Meddelanden

-att skadeståndskravet som är ställt mot Skogsstyrelsen har varit -skadestånd

uppe Gällivare tingsrätt, dom folltill allmänningens fordel.

-att en lantmäteriforättning kommer att ske på Merasjärvi Nurma- -Lantmäteri

suando vägen den26 Juni 2014 pä Suupalo 
sJlll,Jå,,u*n*

-att skogsbilvägen Rantapalo ej är farbar pga av att vårsmältningen -Rantapalo skogs-

har skurit av vägen. Som måste torka innan den kan lagas. blväg

-att skogsbilvägsbygget Niska-Nurmavaara nästan är klar, återstår Niska-Nurmavaara

utkörning av slitlager. skogsbilväg

-att en skogsexkursion hålls den21 augusti 2014 Skogsexkursion

-att fler tilltänkta reservatsbildningar är under utredning på Reservatsbildning

allmänningens marker

-att älgjaktslag nr 15 som tidigare jagade på Mertainen har tilldelats Jaktområde 15

områdePirttilahti. iÅ 1t ,)
W- .'j-*- /v-\
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-att 135 hektar röjning har varit ute på anbud.

-att 51 hektar plantering har varit ute på anbud och att Kalix skog-
tjänst ska utfora dessa.

-att ca 20 hektar hyggesbränning planeras i Kurravaara.

-att fiskebevakare kommer att anordnas på allmänningens vatten.

-uppmanade allmänningsde läg anlra att ansöka om vägslyröj ning
senast sista Juni .

§12.
Stämman beslutar att ge allmänningsstyrelsen mandat att forhandla
samt fä tillstand ett markbyte med Naturvårdverket, de områden det
gä1 1 er är Ki skam av aar a-Y athanv aara-Nälkäj oki mot S its av aara e ft er
Maltosrovavägen.

§ 13.

Stämman beslutar att godkänna naturvårdavtalet Kuo saj änkkä
som styrelsen forhandlat fram med Lkab.

§14.
Stämmoordforanden Ivan Björkhed tackade delägarna for visat
intresse och önskade dem en trevlig sommar och forklarade 2014
års vårstämma avslutad.
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Jukkasj ärvi sockens skogsallmänning

NÄRVAROLISTA
vÅnsrÄMMA, ToRSDAGEN DEI\ 12 JUlv 2014 kl 19.00'

röns.q,niILINGSHEMMET, VITTANGI
Nr. Namn Fastishet
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Valberedningens forslag ti|l val av funktionärer och revisorer i Jukkasjärvi

säcken allmännings vårstämma enligt reglementet.

Revisorer och ersättare för dessa, stämmo ordforande och vice stämmo

ordforande till 2015 års stämma samt valberedning som skall väljas 2014'2015-

Vårt forslag enligt nedan. OBS! Valberedninsen föreslås av stämman!

Revisorer:
ordinarie: Ragnar Fängval1 Vittangi (2014'2015) omval '

fng;iA Hedlin Falle Vittangi-Kiruna (2014-2015) nyval

Av länsstYrelsen utsedd revisor

Mats Nilsson Q007

suppleanter: Kjell-Göran Hansi vittangi (2014'2015)

Ulf Isaksson Vittangi (2014-2015)

-/ Stammoordförande: Stig Lindmark Kiruna (2015)

vVice stämmoordf: Hans Eriksson Kuoksu (2015)

Vittangi den 10 }uni2014

omval

@
nyval
omval

Alf Josefsson, sammankallande

Valberedningen under 2013-14 Alf Josefsson
Thore Johansson

Bror Stålnacke

Vittangi, sammankallande
Lannavaara
Svappavaara
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