PROTOKOLL
fört vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi
S:ns Skogsallmänning Torsdag den 14 juni 2012 kl.19.00 på
Församlingshemmet, Vittangi.
Närvarande: enl. närvarolista samt skogvaktare

Närvarande

§1.
Stämmans ordförande Ivan Björkhed hälsade delägarna
välkomna och förklarade vårstämman för öppnad.

Öppnande

§2.
Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.
§3.
Till justeringsmän valdes Lars Bergren och Thore Johansson.
Protokollet justeras Måndag den 18 juni kl.10.00 på allmänningskontoret i Vittangi.

Stämmans
annonsering
Justerare

§4.
Stämman Beslutade att uppdaterad röstlängd skaffas till nästa stämma Röstlängden
§5.
Till stämmoordförande intill nästa vårstämma valdes Ivan Björkhed. Val av
Till vice stämmoordförande intill nästa vårstämma valdes
Stämmoordf
Hans Eriksson.
Samt vicestämmoordf
§6.
Stämman beslutade att vårstämman annonseras i Kiruna annonsblad samt på allmänningens hemsida.
§7.
Styrelsen föreslår stämman att besluta om oförändrade arvoden till
styrelse, revisorer och stämmoordförande.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Vårstämmans
annonsering
år 2013
Arvoden

§8.
Förvaltningsberättelse jämte årsredovisningar, balansräkning
samt revisorernas berättelser för år 2011 redovisades.
Stämman beslutar att ge styrelsen och kassör ansvarsfrihet för
2011 års förvaltning.
§9.
Val av ordinarie revisorer för år 2013. Valberedningens förslag är
omval av Elfrid Isaksson och Ragnar Fängvall. Stämman beslutar
enligt valberedningens förslag.
Val av revisorssuppleanter för år 2013. Valberedningens förslag är
Roland Tordhall och Kjell-Göran Hansi.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
§10
Val av valberedning för år 2011. Stämman omvalde
ledamöterna Alf Josefsson (sammankallande), Thore Johansson.
samt Bror Stålnacke.
§11.
Styrelsens ordförande meddelade:
-att ett skadeståndskrav är ställt mot Skogsstyrelsen via LRF om ca
135 000 kr + moms för förlorad intäkt, när Billerud ej kunde tillgodo
göra sig den avvverkade volymen på 340 m3fub. Detta pga att det
beviljade avverkningstillståndet Paurankiniska, utan allmänningens
vetskap, blivit nyckelbiotopsklassad.

Ansvarsfrihet

Val av
revisorer och
revisors
suppleanter

Val av
valberedning
för 2013
Meddelanden

-Skadestånd
Skogsstyrelse

- att ett avtal är tecknat med vattenfall om projektering av
vindkraftsparker på allmänningens marker.

-Vindkrafts-

- om LKAB som vid Mertainen vill inlösa ca 1200 hektar av
allmänningens marker.

-LKAB

- om Länstyrelsens planer om eventuella reservatsbildningar
på allmänninge och att de värderar dels de delar av allmänningen
som är intressanta samt den bytesmark som de har att erbjuda.

-Reservatsbildning

-att SGU ska genomföra geologiska mätningar efter Paurankivägen,
beräknad start 15 juli.

-Geologiska

-att banken på skogsbilvägen Rantapalo är klar

-Rantapalo skogs-

avtal Vattenfall

Mertainen

Mätningar på
Paurankivägen

bilväg
2

-att gallringsposten Ahvenvaara är såld till Billerud

-Gallringsförsäljning

-att en skogsexkursion för allmänningsdelägarna ska anordnas
lördag den 18 augusti.

-Skogsexkursion

§12.
Stämmoordföranden Ivan Björkhed tackade delägarna för visat
intresse och önskade dem en trevlig sommar och förklarade 2012
års vårstämma avslutad.
Ordförande

Vid protokollet

…………………
Ivan Björkhed

…………………
Niklas Nygård

Justeras

Justeras

…………………
Lars Berggren

………………….
Thore Johansson

Avslutning
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