PROTOKOLL
ftjrt vid ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjiirvi S:ns
Skogsallmåinning
onsdag den 12 augusti Z0Z0 kl.l g.00 på Suupalo. Vinangi.
Närvarande: enl. niirvarolista l4 st.

ärvarande

J"hd::;

stiimmans ordftirande Thore
ft)rklarade vårstiimman som öppnad.

At1 st?imman

i behörig ordning

Uf

hälsade derägarna välkomna och

ppnande

iuil2u,ryrt godkändes.

odkännande
nnonsering

§3.

Till justerare valdes Per Videholm och Leif Kemi. Protokollet justeras
tisdag den
18 augusti kl.14.00 på Allmänningskontoret i Vittangi.

sterare

Ordftiranden läste upp dagordn,n*.X1o.n godkändes.

Staimman beslutade atr rösrlåinga

*§iurn

ning

vid vorering.

ängden

Till stiimmoordltirande inti ll naro'l6rrrämma valdes Thore Johansson.
Till vice stämmoordftirande intill nästa varstiimma valdes Stefan Savonen.

enligt valberedningens förslag.

I av stämmo-

ftirande
mt

AIIt

fiirande
är 2021

stiimman beslutade att vårpå allmänningens hemsida.

Stämman beslutade om

o.t t.irfJa*ma

aunonseras

i Kiruna annonsblad samt

ngörelse
mä
2021

oforändr"o.§l*"oen och ersättningar till ftirtroendevalda.

och

ffningar
är 2021
Förvaltningsberättelse jämte arr..air?irningar. baransräkning
samt revisorernas berättelser f?ir år 2019 redovisades.
stämman beslutar att faststäIa barans och resultaträkningen.

F

Stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

N räkning

redovisning

ståimman beslutar att ge styrelsen och kassaltirvaltare
ansvarsfrihet

llan

varsfrihet

ftir 2019 års ftirvaltning.

c,,t

,/

)n

§

10.

Val av ordinarie revisorer for år 2021.
valberedningens forslag: omval av Ragnar Fängvall och lngrid
Hedlin Falle.
Stiimman bes lutar enl i gt valberedningens fors I ag'

v

av revisorer

§a

t revisorers
pleanter fiir

su

*r

I

Val av revisorssuppleanter för år 2021.
valberedningens florslag åir omval av Gerd Johansson och
Christer Stålnacke.
Stiimman beslutar enligt valberedningens törslag'

Val av valberedning flor år 7421.
Ståimman ornvalde ledamöterna Thore Johansson'

v lav
v treredning
fti hr 2§21

Hans Fängvall samt Anders Henriksson (sammankallande).

rsäkring

§11.

är 2021

plantskador'
Stiimman beslutar att ej anta forsåikring med omfattning brand'
fri
från ansvar
stolm. snöbrott ,u*t unru*. stiimman ger därmed styrelsen
vad gäller skada På skog.

nden

§12.

2020'
Allmåinningen har sålt 3 rotpo§ter summa 3000 rn3fuLr uuder ät
Ett gallringsobiekt sålt till Stenvalls Trä.
ftir ar
Vemer Johansson iir sjuk. Alf Bergqvist. Vittangi. gör premieavsyningama
2024.
Bostadsvagn såld På anbud.
Ansökt om samråd titl sKS for bygge av väg

§1 3.

till Nuoskaliielinen.

Stämmoordforanden Thore Johansson tackade delägarna lor visat
intresse och frrklarade mötet avslutad.

§

Åsr,t
i
E

I

Ordfbrande

Jryleras

t(-,1,a^*/^,\r,
Per Videholm

Bil.1

§8.

Stiimman beslutade om följande arvoden
Arvo derVers ättningar :

-

till

Stämmoordforande
Vicestiimmoordforande
Styrelseordförande
Styrelseledamöter
Styrelsenssuppleanter
Protokolljusterare
Revisorer valda av stiimman
Valberedningens sammankallande
Valberedning övriga
Ersättning per styrelsemöte

Arvoden
och ersätnningar
2020t2021

flortroendevalda.

år

2 000krlån
1 000 kr/ar
30 000 kr/år
5 000 kr/år
2 500kr/är
1 000 kr/gang

2 000ktlär
2 000kl./är
1 000 kr/år
1 500 kr/möte

Reseersättningar:
Med egen bil40 kr/mil.

Övriga fiirdsätt: Enligt taxalverifikat.
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sockens skogsallmänning

Närvarolista
Vår stäm ma, 2020

Vittangi.
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