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PROTOKOLL:

Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie höststämma.

TID:

2006-12-02 kl. 10.00.

PLATS:

Hotell Laponia, Arvidsjaur.

NÄRVARANDE:

Allmänningsstyrelsen samt ett 40-tal delägare.

STÄMMAN ÖPPNAS

§ 1.
Stämmoordförande Leif Norén 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 Leif Norman och Jan Åman.

JUSTERING AV
PROTOKOLL

§ 4.
Stämman beslutar
att protokollet ska justeras fredag den 8 december kl.15.00 på
Allmänningskontoret.

RÖSTLÄNGD OCH
FULLMAKTER

§ 5.
Stämman beslutar
att godkänna den databaserade, av Lantmäteriet upprättade
fastighetslängden att gälla som röstlängd vid eventuell röstning.
Fullmakt för Lövviken 1:3 inlämnas.

GODKÄNNANDE AV
KALLELSEN

§ 6.
Stämman beslutar
att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons X:et,
den 22 november 2006.

INFORMATION AV
FÖRVALTAREN

§ 7.
Förvaltaren informerade om Länsstyrelsen förslag till
reservatsavsättningar.
Informationen lades till handlingarna.

FRAMSTÄLLAN FRÅN
STYRELSEN
FÄLLAVGIFT BJÖRN

§ 8.
Enligt Sveaskogs jurister har inte markägaren rätt att kräva fällavgift för
björn pga. att Björnen endast är tillåten att jaga som skyddsjakt och
tillhör ”kronans vilt”.
Sveaskog har därför beslutat att inte ta ut någon fällavgift för skjutna
björnar.
Styrelsen föreslår därför att även Allmänningen slopar fällavgiften för
björn fr.o.m jaktåret 2007-2008.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.
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HÖJD UTDELNING FÖR Allmänningens filosofi angående utdelning till skogsvårdande åtgärder
MARKBEREDNING MED har varit att utdelningen bör ge en kostnadstäckning på ca 50-60% för
GRÄVMASKIN
utförda åtgärder.
Markberedning med grävmaskin är dyrt men i många fall det enda
alternativet.
Kostnaden brukar ofta ligga på 3-4 000 kr/ha.
Styrelsen föreslår därför att utdelningen höjs från 1400 till 1800 kr/ha.
Fr.o.m. 2007 01 01
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

FÖRSÄLJNING AV
FRITIDSTOMTER VID
FORSHEDEN

§ 9.
Erik Berggren har anmält intresse att köpa ett markområde om ca 1 ha
vid Forsheden för uppförande av ett antal fritidshus.
Försäljningen försvårar inte fortsatt skogsbruk i området.
Styrelsen föreslår stämman att sälja området till Erik för 7,50 kr / m2 och
att köparen bekostar avstyckningen.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

FÖRSÄLJNING DEL AV
BJÖRKNÄS

§ 10.
Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att sälja
hela udden (ca 11ha) till högst bjudande med ett utgångspris på
280 000Skr eller yttersta delen med ängsmark (ca 3ha) för ett lägsta pris
av 45 000 Skr.
Köparen betalar avstyckningskostnaden i båda fallen.
Orsaken till att styrelsen ställer två olika alternativ till försäljning är att
Lantmäteriet kan neka till avstyckning av hela udden beroende på
köparens avsikt med avstyckningen.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

BUDGET 2007

REVISORER 2007

§ 11.
Budgeten för 2007 gicks igenom.
Stämman beslutar
att godkänna budgeten
§ 12.
Stämman beslutar
att som revisorer för 2007 välja:
Ordinarie
Anna Gustavsson
Mats Holmqvist

Suppleanter
Jerry Javåsen
Sara Andersson
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VALBEREDNING 2007

§ 13.
Stämman beslutar
att utse följande personer till valberedning 2007
Ordinarie
Roger Norman (sammankallande)
Marianne Lidström
Anders Wikström

Suppleanter
Staffan Holmström
Elaine Lundmark
Nils Eklund

§ 14.
STÄMMOORDFÖRANDE Stämman beslutar
att till stämmoordförande för 2007 utse
Ordinarie
Leif Norén

ARVODEN

Vice
Rune Grankvist

§ 15.
Stämman beslutar
att fastställa arvoden för 2007 enligt nedan
Ledamöter

1600:-/dag

Ledamöter, under 3 tim

800:-/möte

Protokolljustering

600:-

Stämmoordförande

1600:-/gång

Vice stämmoordförande

1600:-/gång (om närvarande)

Revisorer

1600:-/dag

Årsarvoden:

ÖVRIGA FRÅGOR

Ordförande

½ basbelopp/år

Vice ordförande

5000 kr/år

Revisorer

3500 kr/år

§ 16.
Inga övriga frågor.

§ 17.
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar stämman
avslutad kl. 10.50.
_________________________
Leif Norén, ordförande

________________________
Robert Grimm, sekreterare

Justeras:
_________________________
Leif Norman

________________________
Jan Åman

