PROTOKOLL
fon vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi
S:ns Skogsallmåinning Torsdag den 11 juni 2Al5 kl.19.00 på
Församlingshemmet, Vittangi.
Närvarande: enl. närvarolista.

rvarande

§1.

Stämmans ordforande Stig Lindmark hälsade de\ägama
välkomna och ftirklarade vårstämman for öppnad.

pnande

§2.

Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.
§3.

Till justeringsmän valdes Alf Josefsson och östen Hansson.
Protokollet justeras fredag den l2juni kl.14.00 på allmåinningskontoret i Vittangi.
§4.

Stämman beslutade att röstlängd tas fram vid votering.

§s.

Till stämmoordftirande intill nästa vårståimma valdes Stig Lindmark. V lav
Till vice stämmoordforande intill nästa vårstämma valdes
SI mmoordf
Hans Eriksson. Allt enligt valberedningens forslag
t vicemmoordf
§6.

stämman beslutade att vårstämman annonseras i Kiruna annonsblad samt på allmänningens hemsida.
§7.

stämman beslutade om foljande arvoden till styrelse, revisorer
och stämmoordftirande dagsarvode 1140 lff.
Årsarvode till styrelseordftirande och revisorer beslutar stämman
att den blir oftiriindrad, dvs ett halvt prisbasbelopp till styrelseordfiirande, och 1500 kr per revisor.
stämman beslutar att årsarvodena till valberedningen ftirblir
oftirändrad dvs 1000 kr till sammankallande samt 500 kr till öwiga
i valberedrirg.
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§8.

redovisning

Förvaltningsberättelse ämte årsredovisningar, balansräkning
samt revisorernas berättelser ftir är 2014 redovisades.
j

Stämman beslutar att fastställa balans och resultaträkningen.

tställan

Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

räkning
arsfrihet

Stämman beslutar att ge styrelsen och kassaforvaltare ansvarsfrihet
for 2014 års fiirvaltning.
§e.

Val av tre ordinarie ledamöter samt tre suppleanter ftir
tiden 2016 tom 2019. Valberedningens fiirslag omval av ordinarie
ledamöterna Sven Laestadius, Dan Björkhed och Jan Lindmark
samt omval av ledamöters suppleanterna Berit Stålnacke Savonen,
Leif Kemi samt nyval av Fredrik Fors
Stämman
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slutar enli gt valberedning ens forslag.
§10

Val av ordinarie revisorer for år 2016.

lav

Valberedningens forslag är omval av Ragnar Fängvall
och Ingrid Hedlin Falle.
Stämman beslutar enligt valberedningens ftirslag.

isorer och
isorsppleanter

Val av revisorssuppleanter för år 2016.
Valberedningens fiirslag är omval av Ulf Isaksson och
Kjell-Göran Hansi.
Stämman

be

slutar enli gt valberedning ens forslag.
§11

Val av valberedning ftir är 2015. Stämman omvalde
ledamöterna AIf Josefsson (sammankallande), Thore Johansson.
samt nyval på Helge Falck.
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§12

Styrelsensordftirande meddelade

delanden

:

-att Kalix skogstjänst ska slutfora den kontrakterade vägslyröjningen
och unskogsröjningen som ej hanns med20l4.

-att årets kontrakterade plantering påbörjas vecka25.

o ung-

Inrng
tering 2015

-att det har varit flera avbrott på allmänningens skogsbilvägar pga ay
Snösmältning. Och att dessa dr reparerade. Vilket har medftirt attvirket
som Billerud har awerkat ej har Kunnas köras till industrin.

'attängama runt lappkoloniatet i Kurravaara kommer att arrenderas
som sommarbete

till

islandshästar.

§

13.

stämmoordftiranden Stig Lindmark tackade derägama ftir visat
intresse och önskade dem en trevlig sommar och forklarade 20t5
års vårstämma avslutad.
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Niklas Nygård
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