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PROTOKOLL
fort vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasiärvi
S:ns Skogsallmänning. I'orsdag den 8.iuni 2017 kI.19.00 på

Försanil ingshemmet. Vittangi.

Nårvarande: eni. närvarolista 20 st.

§r
Stämmans ordförancle Thore Johansson hälsade deIägarna
välkomna och förklarade vlirstänrman firr öppnad.

§1.
Att stämman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.

§3.
Till.iusteringsmän valdes Alf .losetison och Christer Ståhlnacke.
Protokollet justeras Tisdag den 20 iuni kI.09.00 på allmännings-
kcntoret i Vittangi"

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

§s.
Till stämmoordförande intill nästa vårstämma valdes 'I'ore

Johansson.
Tiil vice stämmoordftjrande intill nästa l-årstämma valdes
Hans Eriksson. Ailt enligt valberedningens fiirslag.

§6.
Stämman heslutade att höst- och vårstämman annonseras i

Kiruna annonsblad samt på allmänningens hemsida.

§7.
Stämman beslutade om foliande arvoden till tijrrroendevalda.
Arv oden/ersättningar :

- Stämmoord{tirande
- Vicestämmoordftirande
- Stylelseordftirande
- Styrelseledamöter
- Styrelsenssuppleanter
- Protokolljusterare
- Revisnrer valda av stämman
- Valberedningenssamnlankallande
- Valberedning övriga
- Ersättning per styrelsemöte

Reseersättningar:
Med egen bil40 krlmil.
Övriga tärdsättr Enligt taxa/verifi kat.

2 000 krlår
I 000 kr/år
30 000 kr/år
5 000 kr/år
2 500 kr/år
1 000 kr/gång
2 000 kr/år
2 000 kr/år
I 000 kr/år
1 500 krAnöte
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Förvaltningsberättelse jämte årsredovisningar, balansräkning

samt revisorernas berättelser lbr år 2016 redovisades'

Stämman beslutar att fastställa balans och resultaträkningen'

stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

§q'

stämman beslutar att ge st.vrelsen och kassa{bn'altare ansvarslrihet

for 2016 års törvaltning.

§ 10.
'fid att avgå lrån styrelsen är ordfcrrande Torsten.lohansson och

Anna-Greia Rautio. Valberedningens forslag: Omval på bägge'

Stämman bes I utade enli gt valberedningens forslag'

§11.
Tid att avgå som styrelsesuppleanter är Arthur l'orndus och

Jörgen Lahti. Valberedningens forslag: Omval av bägge'

Stamman beslutar enligt valberedningens forslag

:\ 12,

Val av ordinarie revisorer för år 2018'

valberedningens t-örslag: omval av Ragnar Fiingvall ach lngrid

Falle Hedlin. stämman beslutar enligt valheredningens forslag'

Val av revisorssuppleanter tör år 2018'

valberedningens forslag är omval av Ulf Isaksson och

Kjell-Göran Hansi.
Siamman beslutar enligt valberedningens förslag'

§ 1i.
Val av valberedning för år 2018. Helge Falck avsa sig

omval. Stämman omvalde ledarnöterna Alf Josefsson

(sammankaliande) och Thore Johansson'

Nyval av Hans Fängvall'

s\14'

Styrel seordforande infontrerar :

sista ansökningsdag för skogsvårdspremie är 15 juni. sista

datum tör utford åtgärd ärdig for avsyning är 15 september.

stämman efterlyste en gemensam skogsexkursion for delägarna

i Jukkasjärvi Skogsallmänning. Tidigare florsök att anordna

en dylik exkursioi har visat ett svagt intresse. Styrelsen avvaktar

ev. skogsexkursion.
stammän yrkade på höining av skogsvårdspremier. ordforanden

påpekade ätt deua bör görai i vetterborlig ordning dvs. motion skall

inlämnas till höstståimman'

Fråga r:m byggtillstånd av renvaktarstuga. ordförande infr:rmerade

dfr,q

Årsredovisning

Fastställan

Ny räkning

Ansvarsfrihet

Val av
ledamöters-
suppleanter

Val av

revisorer
och
revisors-
suppleanter

Val av

val-
beredning
fiir år 2018

Meddelanden



att frågan ej aktuell pga av att vederbörande person som ansökt
om byggtillstånd har tlyttat till annan sameby.

Förslag fuån stämman att inft)ra swish betalning ftir fiskekort.
Styrelsen behandlar frågan vid nästa styrelsemöte.

Förslag från stämman att sälja småviitskort till utomstående (ej

delägare). Styrelsen behandlar frågan vid nästa styrelsemöte.

§ 15.

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att köpa lämplig skogsmark.

Stiimmoordforanden Thore Johansson tackade delägarna ftir visat
intresse och önskade en trevlig sommar och {tirklarade mötet som
avslutad.

Mandat att
köpa skogs-
mark

Justeras
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