
PROTOKOLL: Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie vårstämma. 
 
TID: 2001-12-08 kl. 10.00. 
 
PLATS: Hotell Laponia, Arvidsjaur. 
 
NÄRVARANDE: Allmänningsstyrelsen samt ett 40-tal delägare. 
 
 
 § 1. 
 
STÄMMAN ÖPPNAS Stämmoordförande Tomas Åman hälsar deltagarna välkomna och 

förklarar stämman öppnad. 
 
 § 2. 
DAGORDNING Stämman beslutar 
 att godkänna styrelsens förslag till dagordning. 
 
 § 3. 
JUSTERINGSMÄN Stämman beslutar 
 att till justeringsmän utse Beatrice Karlsson och Ove Åman. 
 
 § 4. 
JUSTERING AV Stämman beslutar 
PROTOKOLL att protokollet ska justeras fredag den 14 december kl. 15.00 på 

Allmänningskontoret. 
 
 § 5. 
RÖSTLÄNGD OCH Stämman beslutar 
FULLMAKTER  att godkänna den av Lantmäteriet upprättade fastighetslängden att gälla 

som röstlängd vid eventuell röstning. 
 
 Fullmakter för Deppis 2:6 och Långträsk 1:3 registreras. 
 
 § 6. 
GODKÄNNANDE AV Stämman beslutar 
KALLELSEN att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons X:et 

onsdag den 28 november 2001. 
 
 § 7. 
VERKSAMHETS- Förvaltaren informerade om verksamheten år 2001. 
BERÄTTELSE Informationen lades till handlingarna. 
 
 § 8. 
MARKFÖRSÄLJNING Stämman beslutar 
 att till Bo Åman sälja Allmänningsskogen 1:68 för 10 kr/m2 och till 
 Lars-Erik Söderqvist sälja mark för utökning av sin stugtomt i Kilver 
 för 20 kr/ m2. 
 
 
 
 
 
 
 



 § 9. 
BIDRAGSÄNDRINGAR Styrelsen föreslår stämman följande förändringar: 
  

Ändra benämningen från ”Bidrag” till Utdelning för de pengar som går 
till delägarna 

  
Tillägg under generella bestämmelser: 

 ”Samtliga utdelningar ligger under taket” 
 
 Tillägg/förändringar under SKOGSBRUKET: 
 
 Skogsdikning ändras till skyddsdikning och höjs till 4 kr/m 
 
 b) återväxtåtgärder kompletteras med 
 Hyggesbränning 650 kr/Ha 
 
 d) Lövsanering (1 gång/ avd) 800 kr/Ha. 

Kontakta Allmänningsförvaltaren före åtgärd. 
Röjning (1 gång/avd) 800 kr/Ha 
 
e) Skogsbilvägar: Projektering utförd av SVS 3kr/m 
                             Nybrytning och upprustning: 50 % av  
                             verifierad kostnad exkl. moms. 
                             Utbetalas samma år som fakturan betalas. 
Om sökande byggt vägen själv och ej kan uppvisa faktura, kan 
byggkostnaden bedömas av allmänningens personal med erfarenheter av 
allmänningens egna vägbyggen. 

 
  f) Skogsgödsling 40 % av verifierad kostnad. 
 
  Höjning av taket till 26 000 kr. 
 
 Det förelåg mycket diskussioner angående utdelningarna till 

skogsbilvägar, om dessa skulle ligga under taket för utdelningar eller 
inte. 

 Inför beslutstagande fanns det tre förslag: 
 1. Enligt styrelsens förslag. 
 2. Skogsbilvägarna skall inte rymmas under taket för utdelningar istället 

ska utdelningen få ett eget tak på 26 000 kr. 
 3. Enligt styrelsens förslag, med vidare utredning angående 

skogsbilvägarna, och nytt förslag till vårstämman 2002. 
 
 Stämman beslutar 
 enligt förslag tre, styrelsens förslag med vidare utredning angående 

skogsbilvägarna och nytt förslag till vårstämman 2002. 
 
 §10. 
FÄLLAVGIFTER Stämman beslutar 
ÄLGKOR att sänka fällavgifterna för älgkor enligt styrelsens förslag. 
 Den nya fällavgiften blir 2 500 kr inkl. moms. 
 
 
 
 
 



 §11. 
REGLEMENTS- För att underlätta försäljningar och markbyten föreslår  
ÄNDRING § 25 styrelsen följande ändring av § 25 i stadgarna: 

”att i fråga om markförvärv/försäljning underställa ärendena  
delägarna för beslut. Allmänningsstyrelsen får dock förvärva/sälja mark 
för belopp motsvarande högst 25 basbelopp för varje förvärv/försäljning 
utan att underställa delägarna för beslut. Bestämmelserna om basbelopp i 
lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas.” 

  (ändringarna = fet stil) 
 
 Diskussioner angående storleken på beloppet för försäljning uppstod så 

inför beslutstagandet fanns två förslag: 
 1. Enligt styrelsens förslag (25 basbelopp). 
 2. En begränsning till 3 basbelopp. 
 
 Stämman beslutar 
 enligt förslag två, en begränsning på tre basbelopp, för försäljning. 
 
 §12. 
MOTION 4H Stämman beslutar  
 att avslå motionen. 
 
 §13. 
BUDGET 2002 Det framkom önskemål om att balansräkningen skall redovisas vid 

höststämman i samband med budgeten. 
 
 Stämman beslutar 
 att godkänna budgeten för år 2002. 
 
 §14. 
STYRELSEN Stämman beslutar 
2002 – 2005 att som styrelseledamöter för mandatperioden 2002 – 2005 välja: 
 Ordinarie   Suppleanter 
 
 Alf Lundmark (omval)  Leif Björk (omval) 
 Tord Lundberg (omval)  Gunnar Eriksson (nyval) 
 
 §15. 
REVISORER 2002 Stämman beslutar 
 att som revisorer för 2002 välja: 
 Ordinarie   Suppleanter 
 
 Disa Lundberg    Jerry Javåsen  
 Mats Holmqvist   Ann-Louise Renberg  
 
 §16. 
VALBEREDNING 2002 Stämman beslutar  
 att utse följande personer till valberedning 2002 
 Ordinarie   Suppleanter 
 
 Anders Wikström (sammankallande) Eva Granström 
 Bengt Nyberg   Kenth Wallström 
 Roger Norman   Marianne Lidström 
 
 



 §17. 
STÄMMOORDFÖRANDE Stämman beslutar 
 att till stämmoordförande för 2002 utse 
 Ordinarie   Vice 
 
 Tomas Åman   Birger Lundberg 
 
 §18. 
ARVODEN Stämman beslutar  
 att fastställa nya arvoden för 2002 enligt nedan 
 
  Ledamöter   1000:-/dag 
 

Ledamöter, under 3 tim 500:-/möte 
 

Protokolljustering 500:- 
 

Stämmoordförande 1000:-/gång 
 

Vice stämmoordförande 1000:-/gång (om närvarande) 
 

  Revisorer  1000:-/dag 
 
 §19. 
ÖVRIGA FRÅGOR Birger Lundberg frågade var Allmänningens pengar fanns placerade. 
 Förvaltaren redogjorde för Allmänningens kapitalplaceringar. 
 
  
 §20. 
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar stämman 

avslutad kl. 12.17. 
 
 
 
 
 _________________________   
 Tomas Åman, ordförande             
 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 _________________________         ___________________________ 
 Beatrice Karlsson Ove Åman 
 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 _________________________ 
 Annica Lundquist 


