PROTOKOLL
ftirt vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi
S:ns Skogsallmänning Torsdag den 16 juni 2016 kI.19.00 på
F örsamlingshemmet, Vittangi.

Närvarande

Närvarande: enI. närvarolista 19 st.
§1.

Stämmans ordforande Hans Eriksson hälsade delägarna
välkomna och forklarade vårstämman ftir öppnad.

Öppnande

§2.

Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.

Stämmans
annonsering

§3.

Till justeringsmän valdes Lars Berggren och Tore Johansson.
Protokollet justeras Tisdag den 28 juni kl.15.00 på allmänningskontoret i Vittangi.

Justerare

§4.

Stämman beslutade att röstlängd tas fram vid votering.

Röstlängden

§s.
Till stämmoordftirande intill nästa vårstämma valdes Tore Johansson. Val av
Stämmoordf
Till vice stämmoordforande intill nästa vårstämma
Samt viceHans Eriksson. Allt enligt valberedningens

valdes
förslag

stämmoordf
§6.

Stämman beslutade att vårstämman annonseras i Kiruna annonsblad samt på allmänningens hemsida.

Vårstämmans
annonsering

är 2016
§7.

Stämman beslutade om följande arvoden till styrelse, revisorer
och stämmoordforande dagsarvode 1140 kr.
Årsarvode till styrelseordforande och revisorer beslutar stämman
att den blir oflorändrad, dvs ett halvt prisbasbelopp till styrelseordforande, och 1500 kr per revisor.
Stämman beslutar att årsarvodena till valberedningen forblir
oftirändrad dvs 1000 kr till sammankallande samt 500 kr till övriga
i valberedning.

Arvoden
2016

§8.

balansräkning
F,örvaltningsberättelse ämie årsredovisningar,
2015 redovisades'
samt revisorernas beräitelser för ät
j

Årsredovisning

resultaträkningen'
stämman beslutar att fastställa balans och

Stämmanbeslutarattresultatetbalanserasinyräkning.
§e

kassaforvaltare ansvarsfrihet
stämman beslutar att ge ,tyrelr.n och
för 2015 års forvaltning'

§r0
Val av ordinarie revisorer för år 2017 '
Fängvall
Valberedningens forslag är omval av Ragnar
och Ingrid Hedlin Falle'
forslag'
Stäm;an b e slutar enli gt valbere dningens

Fastställan

Ny räkning

Ansvarsfrihet

Val av
revisorer och
revisorssuppleanter

Val av revisorssuppleanter för år 20t7 '
Isaksson och
Valberedningensärslag är omval av Ulf
Kjell-Göran Hansi.
förslag'
Siamman beslutar enligt valberedningens
§11

Val av valberedning for åff 2Ol7 ' Stämman omvalde

Thore Johansson.
ledamöterna Alf Jolefs son (sammankallande),
samt Helge Falck.

Val av
valberedning
för 201

§12

Meddelanden
StYrel s e ordforande informerar

:

om deras
Gabna sameby vill att allmänningen informerar
renstängset [ån Jölketkurkkio till Koloniemi.
planerade uygg.

Gabna

;

AllmänningenharsålttvårotpostertillNorraskogsägarnafor
440098t..pt,,'moms.Samtfor66lS25kIplusmomsposterna
Är belägna 1 Kuotsajärvi samt Paurankki
Allmänningenhariomgängaröverklagatbyggnadslovpårenvaktar

Rotposter

Överklagan

sameby'
-stuga 761'n2. Sökande enskild medlem Talma

*j,l

eservat
Allmänningen har gjort en överenskommelse om intrångs ersättning
med Naturvårdsverket. Reservatet ligger på Paurankkivaaraät pä
481,6 Ha. Allmänningen behåller marken for jakt och fiskerättigheterna
Ersättningen är 8 000 000 kr.

kogvakt.

Sven Kangas är anställd som skogvaktare på halvtid frin2016-09-01
t
!

Ved forsäljningen upphör ftir dom som saknar Motorsågskörkortet
Besut taget av styrelsen 2016-06-16.

Ved
I
l
l1

Underhåll allmänningsvägar Hyvling beställd, Tomeälvsvägen,
Paurankkivägen samt S okakielinenvägen

Vägar
:
l

l

Förlängt avtal med Vattenfall om vindkraftsmätnifl5ffi, ersättning
300 000 kr.

lVindkraft
,]

I

§13
Reservatsbildning Ongelmus styrelsen

är

I
I

mandat att forhandla.

iReservat
i

i
i

§14

Helge Falck begärde ordet och pratade om ILO 169 vilka hot som
Kommer om man tecknar detta. styrelsen fick till uppgift att ta upp
detta med Allmänningsforbundet

§ls

Stämmoordftiranden Hans Eriksson tackade delägarna for visat
intresse och önskade dem en trevlig sommar och forklarade 2016
års vårstämma avslutad.

Vid protokollet
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Thore Johansson
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{ävslutning

