PROTOKOLL:

Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie vårstämma.

TID:

2004-06-03 kl. 19.00.

PLATS:

Laponiakåtan, Arvidsjaur.

NÄRVARANDE:

Allmänningsstyrelsen samt ett 30-tal delägare.

§ 1.
STÄMMAN ÖPPNAS

FULLMAKTER

Stämmoordförande Leif Norén hälsar deltagarna välkomna och
förklarar stämman öppnad.
§ 2.
Inga fullmakter att registrera.

DAGORDNING

§ 3.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

JUSTERINGSMÄN

§ 4.
Stämman beslutar
att till justeringsmän utse Bengt Lindström och Rolf Holmström.

JUSTERING AV
PROTOKOLL

§ 5.
Stämman beslutar
att protokollet ska justeras torsdag den 10 juni kl. 14.30 på
Allmänningskontoret.

RÖSTLÄNGD

GODKÄNNANDE AV
KALLELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

§ 6.
Stämman beslutar
att godkänna den av Lantmäteriet upprättade fastighetslängden att
gälla som röstlängd vid eventuell röstning.
§ 7.
Stämman beslutar
att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons
X: et onsdag den 26 maj 2004.
§ 8.
Förvaltaren informerade om verksamheten år 2003.
Informationen lades till handlingarna.

REGLER FÖR
UTDELNING TILL

§ 9.
Styrelsen föreslår stämman regler för utdelning till skogsbilvägar.
Nybrytning.
A. Vägen skall brytas på sökandes fastighet och betjäna skogs
och/eller jordbruk på fastigheten.
B. Om vägen går över flera fastigheter skall kostnaderna fördelas
enligt båtnadsberäkning.
C. Utdelning utbetalas ej till del av väg eller kostnad som ligger på
fastighet utan mantal.
D. Om vägen kommer att nyttjas av fast boende, fritidsstugor,
militär eller kommersiell verksamhet skall enkel båtnadsberäkning
göras, fast boende skall belastas med 1800 årston, fritidshus med
400 årston, övrig verksamhet avgörs från fall till fall.
Deras andel av kostnaden dras från utdelningsgrundande belopp.
Undantag från C kan göras om annans mark måste nyttjas för att
ansluta skogsbilväg med befintligt vägnät, eller om vägbrytningen
avsevärt förkortas eller förbilligas genom att nyttja annans mark.
Om markupplåtaren inte har någon nytta av vägen och därför inte
står för någon del av kostnaden, kan utdelning ske även för den del
som löper på mark utan mantal. Allmänningsstyrelsen förbehåller
sig rätten att i varje enskilt fall pröva nyttan för upplåtaren och
eventuellt göra avdrag för hela eller del av kostnaden som ligger
på icke delägd mark.
Utdelning utbetalas ej till vägar med stadsbidrag och
”enskilda” vägar som i huvudsak betjänar boende, fritidshus
och friluftsliv.
Upprustning.
A. Vägen skall gå på sökandes fastighet och betjäna skogs
och/eller jordbruket på fastigheten.
B. Om vägen går över flera fastigheter skall kostnaderna fördelas
enligt båtnadsberäkning.
C. Utdelning utbetalas ej till del av väg eller kostnad som ligger på
fastighet utan mantal.
D. Om vägen nyttjas av fast boende, fritidsstugor ,militär eller
kommersiell verksamhet skall enkel båtnadsberäkning göras, fast
boende skall belastas med 1800 årston, fritidshus med 400 årston,
övrig verksamhet avgörs från fall till fall.
Deras andel av kostnaden dras från utdelningsgrundande belopp.
Upprustning till högre vägklass än normal skogsbilväg ersätts ej.

Undantag från C kan göras om annans mark har nyttjas för att
ansluta skogsbilväg med befintligt vägnät och därigenom avsevärt
förkortat eller förbilligat anslutningen.
Om markupplåtaren inte har någon nytta av vägen och därför inte
står för någon del av kostnaden, kan utdelning ske även för den del
som löper på mark utan mantal. Allmänningsstyrelsen förbehåller
sig rätten att i varje enskilt fall pröva nyttan för upplåtaren och
eventuellt göra avdrag för hela eller del av kostnaden som ligger
på icke delägd mark.
Utdelning utbetalas ej till vägar med stadsbidrag och
”enskilda” vägar som i huvudsak betjänar boende, fritidshus
och friluftsliv. Ej heller till löpande underhåll som tex.
sladdning, hyvling, underhållsgrusning, dikesröjning mm.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

MOTION

§10.
Arvidsjaurs Fiskevårdskrets har genom Gert Laestander motionerat
om ett förhöjt bidrag till fiskevårdande åtgärder, till 30 000 kr/år.
Styrelsen ställer sig positiv till motionens innehåll och föreslår även
att Jaktvårdskretsen får ett förhöjt bidrag till 40 000 kr/år.
Göran Wikström förslår att budgeten höjs med 20 000.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag och att budgeten höjs som en konsekvens
av beslutet.
§11.

AVSTYCKNING OCH
FÖRSÄLJNING AV
TOMT I KILVER

Roger Olsson har förfrågat om möjligheten att köpa stugtomt vid
kilver. Placeringen av tomten är enligt hans eget önskemål.
Området är redan exploatera och ytterligare tomter påverkar inte
nämnvärt skogsbruket i området.
Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att avstycka och
försälja en tomt om ca 1500 m2 till Roger Olsson. Pris 10 kr/m2
och att köparen betalar avstyckning och lantmäterikostnader.
Stämman beslutar
Enligt styrelsens förslag.

FÖRSÄLJNING AV
ALLMÄNNINGSSKOGEN 1:30

§12.
Allmänningsstyrelsen har infordrat anbud på Allmänningsskogen
1:30 (lagun). 9 anbud lämnades varav budet från Jerry och Gunnel
Javåsen var det högsta på 151 150 kr. Inkl. inventarier.
Styrelsen föreslår stämman att sälja till Jerry och Gunnel Javåsen
för 151 150 kr inkl. inventarier.
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

AVSTYCKNING OCH
FÖRSÄLJNING AV

MARK I JULTRÄSK

§13.
Odal Lundmark har förfrågat om möjligheten att köpa mark som
gränsar mot bostaden.
Avstyckningen försvårar inte skogsbruket i området. Området
består av ca:2,7 ha skogsmark och 2,1 ha myrodling.
Styrelsen föreslår stämman att sälja området runt Julträsk 1:12 till
Odal Lundmark för 20 000 kr och att köparen bekostar avstyckning
och lantmäterikostnader
Stämman beslutar
enligt styrelsens förslag.

ÅRSREDOVISNING

§14.
Förvaltaren föredrog årsredovisningen.
Informationen lades till handlingarna.
Stämman beslutar
att godkänna årsredovisningen
att fastställa balans- och resultaträkningen
att godkänna förslaget till disposition.

REVISIONSBERÄTTELSE

§15.
Stämman beslutar
att bevilja styrelsen och förvaltningen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2003.

ÖVRIGA FRÅGOR

§16.
Göran Wikström informerade kortfattat om fiskevårdskretsens
arbete, 2003 hade dom tre anställda och i år har dom två.

§17.
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar

stämman avslutad kl. 20.05.

_________________________
Leif Norén, ordförande

Justeras:

_________________________
Bengt Lindström

Vid protokollet:

_________________________
Annica Lundquist

___________________________
Rolf Holmström

