PROTOKOLL
fort vid ordinarie vårstäurma med delägarna i Jukkasjärvi
S;ns Skogsallmåinning, onsdag 12 juni 2019 kI.18.00 på
F'örsamlingshemmet, Vittangi.
Närvarande

Niirvarande: enl. nåirvarolista 20 st.
§1.

Öppnande

Stiimmans ordfilrande Thore Johansson hälsade delägama
välkomna och forklarade vårståimman fiir öppnad'

§2.

Godkännande
annonsering

Att stänman i behörig ordning blivit utlyst godkändes.

§3.

Justerare

Till justeringsmiin valdes Thore Rautio och Dan Björkhed.
Protokollet justeras Tisdag den 18 juni kI.14.00 på allmiinningskontoret i Vittangi.
§4.

till

dagordningen. Under paragraf 13 infores
punkten Skogsforsåikring, under paragraf l4-Meddelanden samt under paragraf
I 5 -Övriga frågor. Diirmed godkiindes dagordningen.
Beslutades att göra tiltägg

§s.
Stiimman beslutade att röstlåingd tas frarn vid votering.

Dagordning

Röst-

längden
§6.

Till stiimmoordforande intill

Val av
stämmoordf.

nästa vårståimma valdes Thore

Johansson.

samt vice-

Till vice stämmoordftirande intill nästa varståimma valdes
Hans Eriksson. Allt enligt valberedningens forslag.

stämmoordf,

§7.

Valberedningens ftireslår omval av ordinarie ledamöter Dan Björkhed.
Jan Lindmark och Sven Laestadius. Samtliga på 4 år. Stiimman beslutar
en ligt valberedningens forslag.

§8.

Val av ordinari
styrelseledamöter
ilr2A20-2023

Yal av styrelse
suppleanter

Valberedningen ft)reslår omval av styrelse suppieanter Fredrik Fors.
Berit Ståhlnacke Savonen samt Leif Kemi.
Samtliga på 4 år. Stiimman beslutar enligt valberedningens forslag.

är2A20-2023

YY\lw

ryw

§e.

Stiimman beslutade att höst- och vårståimman annonseras i Kiruna
annonsblad samt på allmiinningens hemsida.

Kungörelse
stämma
år 2020

§10.
Ståimman beslutade om fö§ande arvoden

Arvoden och

till

Arvoderlersiltningar:
Stämmoordforande
V ice stämrnoordfi)rande
Styrelseordfurande
Styrelseledamöter
Styrelsens suppleanter
Protokolliusterare
Revisorer valda av ståimman
Valberedningens sammankallande
Valberedning övriga
Ersättning per styrelsemöte

fortroendevalda.

ersättningar
2 000 kriår
I 000 krlår
30 000 krlår
5 000 kr/år
2 500 kr/år
1 000 kr/gång
2 000 kr/ar
2 000 kr/år
1 000 kl/tu .
1 500 kr/möte

tu

202&

Reseersättningar:
Med egen bil40 krlmil.
Övriga {?irdsätt: Entigt taxalverifikat.

§11.

arsredovisningar" balansriikning
Förvaltningsberättelse
samt revisorerRas beråittelser flor år 2018 redovisades'

Årsredovisning

Stiimman beslutar an lbststiilla balans och resultatriikningen.

Fastställan

Stiimman beslutff att resultatet balanseras i ny råikning'

Ny räkning

Ståimman beslutar att ge styrelsen och kassaflorvaltare ansvarsflihet
ffir 2018 års forvaltning.

Ansvarsfrihet

j åimte

§12.
2020.
fbr
år
revisorer
Val av ordinarie
valberedningens forslag: omvai av Ragnar Fåingvall och Ingrid
Hedlin Falle. Stiimman beslutar enligt valberedningens ft)rslag.
Val av revisorssuppleanter for år 2024.
Valberedningem fårshg iir omval av Cerd Johansson och samt nyval

av Christer Stålnacke.
Stiimman beslutar entigt valberedningens ftirsiag'
Val av valberedning for år 2A24.
Stiimman omvalde ledamöterna Thore J ohansson,
Hans Fiingvall samt Anders Henriksson (sammankaiiande).

Val av
revisorer
och

revisorssupple*nter
fiir år 2020

Val av
valberedning
för år 2020

wM,w

§

13.

Försiikringsbolagen aviserar kraftiE höjda ftirsäkringspremier på försäkring
som omfättar brand, plantskador. stonn" snöbrott samt ansvar. ldag kostar
ft}rsäkringen 53 000 kr for Allmåinningsskogen. Förslikringsbolaget if
begär for år 2019 en premie på 353 000 kronor'
Stiimman beslutar att ej anta fbrsäkring med omfattning brand, plantskador'
storm, snöbrott samt ansvar. Stämman ger därmed styrelsen fri ftån ansvar
vad gäller skada på skog.
Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka om möjlighet till en modifierad
ftirsäkring som tex endast omfattar brand och till ett mycket lägre pris.

§14.
Styrelse ordtöranden informerar :
Höst vädret med mycket regn gick håft åt vfua skogsbilvägar. Vissa vägar
kräver idag omfattande underhåll.
Styrelsen har placerat 15 miljoner kronor i kapitalftirsäkring med återbetalningsgaranti.
Oftirändrade skogsvfuds premier fiir ar 2019.
Styrelsen har ej antagit anbud på offererade virkesposter. Priset iir ftir lågt'
§

fiirsäkring

Meddelanden

15.

Talga Mining avser att påbörja grafit brytning i Nunasvaara.
Alf Josetsson informerade om såddpucken som kanske blir den metod vi
återbeskogar våra skogar i framtiden. Lätt och behändig att handskas med.

§16.
Ståimmoordloranden Thore Johansson tackade delägarna for visat
intresse och önskade en trevlig sommff och frrklarade mötet som
avslutad.

.W

Sven
Justeras

Skogs-

0vriga

Avslut
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KKASJÄnVt sockens skogsallmän ning

Närvarolista
Vårstämma, Torsdagen 12 Juni zOLg kl t8'00'
Församlingshem met, Vittangi'
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