PROTOKOLL:

Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie höststämma.

TID:

2002-12-07 kl. 10.00.

PLATS:

Hotell Laponia, Arvidsjaur.

NÄRVARANDE:

Allmänningsstyrelsen samt ett 50-tal delägare.

§ 1.
STÄMMAN ÖPPNAS

Vice stämmoordförande Birger Lundberg hälsar deltagarna välkomna och
förklarar stämman öppnad.

DAGORDNING

§ 2.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

JUSTERINGSMÄN

§ 3.
Stämman beslutar
att till justeringsmän utse Erik Karlsson och Göran Kallträsk.

JUSTERING AV
PROTOKOLL

§ 4.
Stämman beslutar
att protokollet ska justeras måndag den 16 december kl. 14.30 på
Allmänningskontoret.

RÖSTLÄNGD OCH
FULLMAKTER

§ 5.
Stämman beslutar
att godkänna den av Lantmäteriet upprättade fastighetslängden att gälla
som röstlängd vid eventuell röstning.

GODKÄNNANDE AV
KALLELSEN

§ 6.
Stämman beslutar
att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons X:et,
Norra Västerbotten och Piteå Tidningen onsdag den 27 november 2002.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§ 7.
Förvaltaren informerade om verksamheten år 2003.
Informationen lades till handlingarna.

MARKFÖRSÄLJNING
ABBORRTRÄSK 1:2

§ 8.
Stämman beslutar
att till Mikael Granström sälja Abborrträsk 1:2 för 266 000 kronor.

MARKFÖRSÄLJNING
AVAVIKEN 1:2

MARKFÖRSÄLJNING
AKKAVARE 1:3

§ 9.
Stämman beslutar
att till Mats Åman sälja ca 7 600 m2 av Avaviken 1:2, för 6 000 kr,
köparen betalar förrättningskostnaderna.
§10.
Stämman beslutar
att till Mikael Granström sälja Akkavare 1:3 för 1 033 000 kr.

BIDRAGSÄNDRINGAR

§11.
Styrelsen föreslår följande förändringar:
Ändring av bygdebidrag
Systemet med ersättning för dagsverken i bygdebidragsnormen är svårt
att kontrollera och kan innebära att vissa byalag finansierar projektet till
100%.Styrelsen föreslår därför att ersättningen / dagsverk slopas och att
bidragsgrundande belopp i stället får inkludera moms samt att
budgeterad ram höjs till 50 000 kr / år.
Allan Marklund lade fram ett annat förslag:
att bidragsgrundande belopp höjs till 50 000 kr och att ersättningen för
dagsverk höjs till 800 kr/dag. Samt att moms på material får inkluderas i
bidragsgrundande belopp.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.
Förslag till ändring av generella bestämmelser för utdelning.
Tillägg till befintliga bestämmelser.
GENERELLA BESTÄMMELSER
Delägare skall dock inte genom ägarandelar i olika
brukningsenheter kunna få utdelning utöver maximibelopp.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

BUDGET 2003

§12.
Budgeten för 2003 gicks igenom.
Göran Wikström föreslog
a) en höjning på bidraget till Jakt & Fiske till 60 000 kr.
b) att styrelsen skulle få 20 000 kr att disponera till exempelvis sponsring
el dyl.
I fråga a) begärdes votering och stämman röstade nej till Görans förslag
med resultatet 1,38 JA och 3,34 NEJ.
I fråga b) beslutade stämman att inte ge 20 000 kr till styrelsens
förfogande.
Stämman beslutade att budgeten skall justeras enligt beslut i § 11
angående bygdebidrag.

REVISORER 2003

§13.
Stämman beslutar
att som revisorer för 2003 välja:
Ordinarie

Suppleanter

Disa Lundberg
Mats Holmqvist

Jerry Javåsen
Ann-Louise Renberg

VALBEREDNING 2003

§14.
Stämman beslutar
att utse följande personer till valberedning 2003
Ordinarie
Suppleanter
Roger Norman (sammankallande)
Marianne Lidström
Anders Wikström

§15.
STÄMMOORDFÖRANDE Stämman beslutar
att till stämmoordförande för 2003 utse
Ordinarie
Leif Norén

ARVODEN

Eva Granström
Kenth Wallström
Bengt Nyberg

Vice
Birger Lundberg

§16.
Stämman beslutar
att fastställa nya arvoden för 2003 enligt nedan
Ledamöter

1200:-/dag

Ledamöter, under 3 tim

600:-/möte

Protokolljustering

300:-

Stämmoordförande

1200:-/gång

Vice stämmoordförande

1200:-/gång (om närvarande)

Revisorer

1200:-/dag

Årsarvoden:

UTLOTTNING AV
JULKLAPP

Ordförande

½ basbelopp (ca 18 700 kr)

Vice ordförande

5000 kr

Revisorer

3000 kr

§17.
Julklappen lottades ut till Rudolf Mörtzell, Rönnliden.

ÖVRIGA FRÅGOR

§18.
Jerry Johansson vädjade till alla deltagare att lämna in motioner om man
ville ha några förändringar.
Silvernål och diplom delades ut till Göran Hansson för hans arbete i
styrelsen åren 1988 – 2000.

§19.
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar stämman
avslutad kl. 13.24.

____________________________
Birger Lundberg, ordförande

Justeras:

_________________________
Erik Karlsson

Vid protokollet:

_________________________
Annica Lundquist

_____________________
Göran Kallträsk

