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Reglemente för
Arvidsjaurs Allmänning
Reglemente
Det som inte fastställs i detta reglemente regleras i Lag om allmänningsskogar i Norrland och
Dalarna ( Askl ) eller i annan lagstiftning.
Var och en som åtar sig uppdrag(som funktionär )åt skogsallmänningen är skyldig att ta del av
föreskrifter i Askl, detta reglemente, interna policy-och strategidokument samt ansvarsfördelningar,
likaså att själv bedöma om jäv föreligger i något fall och att upplysa om detta.
Allmänna bestämmelser
§1
Äganderätt
Arvidsjaurs Allmänning som tillkommit genom avvittringen är samfälld egendom. Den tillhör
ägarna av de fastigheter för vilkas räkning skogen vid avvittringen blivit avsatt eller med vilka
enligt vad det har bestämts vid fastighetsbildning är förenat rätt till delaktighet.
Ägarna av nämnda fastigheter åtnjuter delaktighet i skogen, där ej för särskilt fall annorlunda
bestämts, efter reducerat jordtal eller hemmantal eller, i fråga om fastigheter för vilka rätten till
delaktighet bestämts vid jorddelning, efter den därvid stadgade grunden.
Det sammanlagda delaktighetstalet för allmänningen är 38,59466
Detta reglemente medför inte rubbning i den rätt till skog som tillkommer samerna enligt vad som
särskilt är stadgat.
§2
Delägarfastighet och dess företrädare
Fastighet med delaktighet i Arvidsjaurs Allmänning kallas hädanefter delägarfastighet och med
ägare avses det totala ägandet av delägarfastigheten.
Delägarfastighet företräds av dess ägare eller, om fler än två är ägare, av ställföreträdare.
Valet av ställföreträdare skall skriftligen anmälas till allmänningsstyrelsen.
Delägarfastighet kan även företrädas av ombud med skriftlig fullmakt eller annan skriftlig
behörighetshandling.
§3
Förvaltning
För vård och förvaltning av Arvidsjaurs Allmänning och dess tillgångar skall det finnas en av
delägarna vald allmänningsstyrelse.
Räkenskapsperioden skall vara kalenderår.

§4
Vård av allmänningsskogen
Skogsbruket skall bedrivas på ett sådant sätt att det, tillsammans med en företagsekonomisk skötsel
av andra tillgångar och rättigheter, ger delägarna en god och långsiktigt hållbar utdelning.
Till stöd för skogsskötseln skall skogsbruksplan upprättas och ajourhållas.
§5
Avyttring av mark
Om avyttring av mark beslutar delägarna enligt § 8 Askl.
§6
Förvärv av mark
Om förvärv av mark till Arvidsjaurs Allmänning beslutar delägarna.
§7
Avkastning från Arvidsjaurs Allmänning
All avkastning skall tillgodogöras för gemensam räkning, dock med undantag av kapitalinkomst
som härflyter från skogen.
Om vad som är kapitalinkomst, inklusive fonderad sådan, definierad i § 17 Askl skall gälla vad
som sägs i § 21 nämnda lag.
Annan avkastning än kapitalinkomst, inklusive avkastning av fonderad kapitalinkomst, benämns
ordinarie avkastning.
Ordinarie avkastning skall i första hand användas för att täcka kostnader för allmänningsskogens
vård och förvaltning.
Vad som återstår därefter, behållen avkastning, skall överföras till eget kapital, utdelas, fonderas
eller användas till andra ändamål som är till gagn för delägarna. Rätt att besluta om användningen
av behållen avkastning tillkommer delägarna.
Kapitalinkomst skall i den mån den inte disponerats för sitt ändamål föras till förnyelsefond.

§8
Om fonderna
Arvidsjaurs allmänningsfond, som bildats i enlighet med föreskrifterna i Kungl Maj:ts brev den
12 september 1884 av medel som influtit genom avkastning från allmänningsskogen, får inte hållas
med lägre belopp än en och en halv miljon kronor.
Allmänningsfonden förvaltas av styrelsen. Fondens avkastning skall som ordinarie avkastning
tillföras styrelsen.
Arvidsjaurs Allmännings förnyelsefond bildas av kapitalinkomst från allmänningsskogen i den
mån dessa ej disponerats för sitt ändamål. Fonden har inte minimi – eller maximinivå.
Förnyelsefonden förvaltas av styrelsen.
Fondens avkastning skall som ordinarie avkastning tillföras styrelsen.
Vill delägarna använda fonderad avkastning till annat ändamål än det, för vilket fonderingen ägt
rum, är ett sådant beslut inte giltigt, med mindre än att det biträtts av röstande för ett sammanlagt
delaktighetsbelopp, utgörande minst två tredjedelar av allmänningsskogens hela delaktighetstal, och
godkänts av länsstyrelsen.
§9
Kassa och övriga penningtillgångar
Förutom en mindre kontantkassa skall likvida medel och fondmedel placeras i bank, obligationer
eller andra värdehandlingar som bedöms ge tillfredsställande avkastning och säkerhet.
Lån till den egna kommunen eller företag där kommunen äger intresse är förbjudet.
§ 10
Styrelsens sammansättning, säte, beslut, konstituering, etc.
Styrelsen utövar delägarnas beslutanderätt i alla frågor i vilka den inte genom lag eller detta
reglemente förbehållits delägarna eller myndighet.
Styrelsen skall ha sitt säte i Arvidsjaur och skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter,
som skall vara delägare, myndiga och bosatta i Sverige. En majoritet av ledamöterna och
suppleanter bör vara fast boende i Arvidsjaurs kommun.
Företrädare för juridisk person kan dock föreslås utan krav om delägarskap.
Vart annat år väljs, för en tid av fyra år, tre ledamöter och en suppleant respektive två ledamöter och
en suppleant.
Ledamöter bör inte väljas mer än högst två sammanhängande mandatperioder.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Om enbart
minimiantalet är närvarande krävs enhällighet för beslut. I övrigt gäller den mening som fått mest
röster. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsen kan tilldela yttrande- och förslagsrätt till person som anlitas inom ramen för förvaltningen.
Styrelsen utser årligen inom sig ordförande, vice ordförande och vid behov arbetsutskott samt
beslutar om firmateckning.
Om jäv i vissa fall stadgas i Askl § 24

§ 11
Styrelsens ansvar och åligganden
Det åligger styrelsen:
Att planera verksamheten långsiktigt och se till att policy- och strategidokument upprättas, uppföljs
och efterlevs för att skapa en god arbetsmiljö och goda relationer till omvärlden.
Att ansvara för att internutbildning sker.
Att efter behov anställa personal, eller upphandla tjänster, för att få till stånd en rationell
organisation.
Att handlägga och besluta om upplåtelse av mark, substans, vatten, jakt- och fiskerätt där
beslutanderätten inte enligt § 8 Askl inte är förbehållen delägarna.
Att vid stämma låta föra protokoll.
Att vid stämma framlägga förslag om användning eller fondering av de medel som står till
stämmans förfogande.
Att lämna förslag rörande inkomna motioner.
Att verkställa beslut som delägarna, i enlighet med lag och reglemente, har fattat på stämma.
Att årligen, före 20.4 till revisorerna överlämna en av styrelseledamöterna underskriven
förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen skall minst innehålla
uppgifter om årsavverkningens storlek, skogsvårdens omfattning och en redovisning av tillgångar
och skulder, intäkter och kostnader sam eventuella kapitalinkomster.
Att upprätta och underhålla ett register över delägarfastigheter och ägare av dessa.
Att i övrigt bevaka allmänningsskogens rätt och bästa.
§ 12
Ordförandens åligganden
Att se till att sammanträdesplan upprättas.
Att därutöver när denne finner anledning, eller att minst två andra ledamöter begär det, kalla
styrelsen till sammanträde.
Att föredra ärendena vid styrelsesammanträde och se till att protokoll upprättas med paragrafer i
årsvis löpnummerserie.
Att vara talesperson för allmänningen i övergripande frågor. Häri ingår att besluta om vilka
handlingar eller uppgifter som på begäran kan utlämnas.

§ 13
Övriga förtroendevalda.
Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter jämte en suppleant. Samtliga skall vara delägare.
Den skall årligen vid höststämma lämna förslag på förtroendevalda enligt detta reglemente, samt
förslag på arvoden och normer för övriga ersättningar till dessa. Dock skall valberedningen inte
lämna förslag på ledamöter till valberedningen och förslag till arvoden och ersättningar till dessa.
Förslag på delegater till valberedning samt arvoden till dessa kan lämnas skriftligt till stämmans
ordförande före mötet eller muntligt på stämman.
Valberedningens ledamöter, varav en skall vara sammankallande, jämte suppleant väljs årligen för
kommande kalenderår.
§ 14
Revisorer och revision
Allmänningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av tre revisorer, av vilka en skall
vara auktoriserad eller godkänd revisor. För dessa skall även utses tre suppleanter varav en skall
vara auktoriserad eller godkänd.
De skall väljas vid ordinarie höststämma för kommande räkenskapsår. Deras uppdrag skall omfatta
revision av detta räkenskapsår och senast 30.4 påföljande år, inför ordinarie vårstämma, till
styrelsen överlämna en undertecknad revisionsberättelse.
Jävsregler framgår av Askl § 26
§ 15
Arvoden och ersättningar
Stämmoordföranden, styrelsemedlemmar, valberedningens ledamöter, revisorer jämte tjänstgörande
ersättare för dessa samt stämmoprotokollsjusterare är berättigade till arvoden och ev. ersättningar
som bestäms av delägarna vid höststämma.

Allmänningsstämma
§ 16
Kungörelse om stämma
I de fall då beslutanderätten i fråga rörande Arvidsjaurs Allmänning tillkommer delägarna, utövas
den på stämma som skall hållas i Arvidsjaur.
Ordinarie allmänningsstämma skall hållas två gånger årligen, den ena, vårstämman, före juni
månads utgång och den andra, höststämman, i november eller december.
Kungörelse om stämma utfärdas av styrelsen och skall innehålla bestämd tid, plats och ärende för
stämman.
Kungörelse om stämma skall utlysas senast 6 dagar före stämman genom annonsering i två
ortstidningar om tid och plats med hänvisning till full information på webbsida och i annons i lokalt
annonsorgan. Dessutom skall skriven stämmohandling finnas tillgänglig såväl på
skogsallmänningens kontor samt vid stämman.
Ärenden som inte tagits med i kungörelsen får inte avgöras på stämman. Detta gäller dock inte
ärendet som fastställts i lag eller reglemente. Stämman får dock fatta beslut om utlysande av extra
stämma för behandling av visst ärende.
§ 17
Motionsrätt
Ägare av eller ställföreträdare för delägarfastighet har motionsrätt. För fastighet med tre eller flera
ägare tillkommer motionsrätten endast utsedd ställföreträdare eller för denne befullmäktigat ombud.
Motion skall avse ärende som stämman har behörighet att pröva enligt lag och reglemente.
Motion, som skall vara skriftlig, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30.4 för behandling på
vårstämma och senast 30.10 för behandling på höststämma. Motion som inkommit inom
föreskriven tid skall tas upp i kungörelsen.
§ 18
Förslags och Yttranderätt
Förslags och yttranderätt på stämman, gällande kungjorda ärenden, tillfaller de som i enlighet med
§ 17 har motionsrätt. Och ombud med fullmakt, i de fall fullmakten medger detta.
Styrelsen kan tilldela yttranderätt till person som anlitas inom ramen för förvaltningen.
§ 19
Rösträtt
Ägare av eller ställföreträdare för delägarfastighet, enligt definitionen i 2§ i detta reglemente äger
rösträtt på stämma enligt delägarfastighetens delaktighetstal. Frånvarande delägares rösträtt kan
utövas på stämman genom ombud som kan styrka sin befogenhet med skriftlig, bevittnad fullmakt
eller behörighetshandling. Ombud får endast företräda en ägare förutom egen fastighet(er).
Om ombudet företräder någon som äger fler än en fastighet får ombudet även företräda dessa
fastigheter. För omyndig delägare röstar förmyndare som har vederbörande fastighet under sin
förvaltning. För oskiftat dödsbo, bolag eller annan samfällighet må ej mera än en person utöva
rösträtt.
Ingen kan på stämma, för egen eller annans räkning utöva rösträtt för mer än en tjugondel av hela
det delaktighetstal som är företrätt på stämman. Om jäv i vissa fall se § 34 Askl

§ 20
Stämmans ordförande
Ordförande för stämma och vice ordförande för denne väljs på ett år i sänder vid höststämma för
nästa års stämmor. De behöver inte vara ägare av delägarfastighet.
Det åligger ordföranden att vid stämmans öppnande ge en kortfattad redogörelse om regler för
yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt och jävsfrågor. Om inte vice ordförande närvarar på stämman och
behov uppkommer, kan stämman med omedelbar verkan välja en andre vice ordförande under
pågående stämma.
§ 21
Om allmänningsstämma
Stämman öppnas av ordföranden.
Sedan överläggningen i ett ärende förklarats avslutad, framställer ordföranden proposition så
formulerad att den kan besvaras med ja eller nej.
Ordföranden tillkännager därefter hur enligt dennes uppfattning beslutet utfallit, och befäster
detsamma med klubbslag, om ej omröstning begärs. Begärs omröstning sker den i första hand
genom handuppräckning om ingen begär sluten omröstning där röstetalet gäller. Vid personval skall
alltid sluten omröstning ske. Vid omröstning ska de röstande avge sina röster till av stämman valda
protokolljusterare tillika rösträknare. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Som stämmans beslut gäller, där det inte för särskilt fall i lag eller detta reglemente annorlunda
bestämts, deras mening, vilkas röster utgör mer än hälften av de avgivna rösterna efter
röstreducering.
Över beslut som fattats på stämman skall genom allmänningsstyrelsen försorg föras protokoll som
underskrivs av stämmans ordförande och två på stämman valda justerare. Justerarna skall vara
delägare eller ombud för delägare.
Senast fjorton dagar efter stämman skall styrelsen tillse att protokollet finns tillgängligt för
delägarna på förvaltningskontoret.
§ 22
Vårstämma
Vid ordinarie vårstämma skall följande ärenden förekomma
1
Mötets öppnande
2
styrelsens förslag till dagordning
3
val av två justerare tillika rösträknare, samt tid och plats för justering
4
fastställande av röstlängd samt registrering av fullmakter
5
fråga om stämmans behöriga utlysande
6
Framläggande av årsredovisning, styrelsens förvaltningsberättelse för föregående
räkenskapsår samt förslag till disposition av resultatet
7
revisorernas berättelse
8
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
9
från föregående stämma vilande förslag
10
framställan från styrelsen, motioner och frågor som i laga ordning hänskjutits till stämman.
11
Stämmans avslutande.

§ 23
Höststämma.
På ordinarie höststämma skall följande ärenden förekomma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mötets öppnande
styrelsens förslag till dagordning
val av två justerare tillika rösträknare, samt tid och plats för justering
fråga om stämmans behöriga utlysande
fastställande av röstlängd samt registrering av fullmakter
val av ledamöter och suppleant till styrelsens (endast valår)
val av revisorer och suppleanter.
val av valberedning och suppleant.
val av stämmoordförande och vice ordförande för kommande år
beslut om arvoden och normer för ersättningar till styrelseledamöter och de av
delägarna valda revisorerna jämte övriga funktionärer och suppleanter.
från föregående stämma vilande förslag.
framställan från styrelsen, motioner och frågor som i laga ordning hänskjutits till stämman.
styrelsens förslag till budget för nästkommande års verksamhet
stämmans avslutande
§ 24

Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft sedan Länsstyrelsen fastställt detta och beslutet vunnit laga kraft.

