Stämmohandlingar
10 december 2015, kl 18.00, Västlaestadianska Bönhuset, Gällivare
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DAGORDNING
Ordinarie höststämma med delägarna i Gällivare allmänningsskog hålles i
Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare torsdagen den 10 december 2015, kl 18.00
för behandling av följande ärenden:
1)

Stämmans öppnande

2)

Fråga om stämmans behöriga utlysande

3)

Val av två protokollsjusterare (tid och plats för justering)

4)

Godkännande av dagordning

5)

Godkännande av röstlängd

6)

Styrelsens ordförande Glenn Nilsson informerar

7)

Anders Nilsson informerar om intrångsersättning

8)

Styrelsens förslag beträffande:
a)
b)
c)
d)

älgjakt 2016
småviltsjakt 2016/2017
fiske 2016
björnjakt 2016

9)

Styrelsens förslag angående ändrade premiebestämmelser

10)

Budget förslag för år 2016

11)

Motion angående CV för förtroendevalda av Anders Henriksson

12)

Motion av Lennart Jonasson angående avveckling av värdepappersportfölj

13)

Motion av Lennart Jonasson information av Gällivare allmänningsskogs
årsredovisning.

14)

Motion av Lennart Jonasson angående nya stadgar, arbetsordning och bidragsregler

15)

Motion av Anders Esseryd angående bidrag för idrottande ungdom

16)

Motion av Jarl Gustafsson, Berit Landström och Ingemar Johansson-Jäänkänpää
angående möjlighet till ökad utdelning för Gällivare allmänningsskog.

17)

Meddelanden
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Utdrag
Styrelseprotokoll
Sammanträdesdatum
Gällivare allmänning

2015-11-11

Plats:

Allmänningskontoret

Närvarande

Glenn Nilsson
Roland Larsson
Olav Köhler
Kurt Henriksson
Mats Lundgren
Anders Nilsson
Ingalill Sannelind

ordförande

anställd
anställd

----

§ 170 Protokollsjusterare
Till protokollsjusterare valdes Roland Larsson och Mats Lundgren.

----

§ 174 Intrångsersättning
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har kommit med ett avtalsförslag om bildande av
naturreservat i Miesvaara. För det intrång som reservatföreskrifterna kan komma att
innebära skall staten med hänvisning till 31 kap miljöbalken betala en engångsersättning för
all framtid på 2 926 000 kr till Gällivare allmänningsskog.
Styrelsen föreslår stämman att godkänna uppgörelsen enligt förslaget.

----

§ 176 Älgjakten 2016
Styrelsen föreslår följande regler och avgifter
BLOCKLICENSOMRÅDEN
Grundavgiften och jaktkorten inbakas i fällavgiften.
Fällavgift för tjur +2år
Fällavgift för ko och fjoling
Fällavgift för kalv
ARRENDEOMRÅDEN
Arrendet per hektar inbakas i fällavgiften.
Fällavgift för tjur +2 år
Fällavgift för ko och fjoling
Fällavgift för kalv

Priser inkl. moms
5 500 kr per älg
4 000 kr per älg
500 kr per kalv

Arrendets del i procent av jaktområdet x 5 500 kr per älg.
Arrendets del i procent av jaktområdet x 4 000 kr per älg
Arrendets del i procent av jaktområdet x 500 kr per kalv.

Betalning för tilldelade djur faktureras efter jaktens slut.
I övrigt gäller länsstyrelsens utfärdade jaktbestämmelser.
Icke fällda älgar faktureras ej
Om jaktlaget ej avskjuter älgar så kan jakträtten för laget omprövas.
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§ 177 Småviltsjakten 2016/2017
Styrelsen föreslår följande oförändrade avgifter för småviltsjakten (inklusive moms) att gälla
2016/2017 och tillsvidare.

Delägare:
Ungdomar 18-25 år

Årskort
Årskort

Priser inklusive moms
300 kronor
100 kronor

Övriga:
Ungdomar 18-25 år

Årskort
Årskort
Veckokort
Dagskort

600 kronor
200 kronor
200 kronor
100 kronor

Årskort
Veckokort
Dagskort

säljes ej
750 kronor
300 kronor

Utländska medborgare:

§ 178 Fiskekortsavgifter 2016
Styrelsen föreslår följande avgifter (inklusive moms) att gälla 2016
Delägare:

400 kronor för 5 år

Övriga:

Samtliga vatten
Årskort
Veckokort
3-dygnskort
Dygnskort

500 kronor
300 kronor
200 kronor
80 kronor

§ 179 Björnjakten 2016
Styrelsen föreslår följande oförändrade regler att gälla 2016
De jaktlag som beviljats jakträtt å älg under 2016 får även fälla björn inom jaktområdet enligt
länsstyrelsens beslut, om att björn får fällas inom Gällivare kommun år 2016 (nedan
odlingsgränsen).
Ingen fällavgift för björn
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§ 180 Premiebestämmelser 2016
Styrelsen föreslår följande ändrade premiebestämmelser att gälla fr o m 2016-01-01
a) Plantor höjs från 1:70 kr per planta till 2:20 kr per planta och grönrisplantering höjs från
2:20 per planta till 2:45 per planta.
b) Markberedning höjs från 1 600:- /ha till 1 900:-/ha.
c) Hyggesbränning höjs från 1 500:-/ha till 2 000:-/ha
d) Röjning höjs från 1 610:-/dagsverk till 2 000:-/dagsverk
e) Gallring höjs från 600:-/ha till 1 000:-/ha
f) Skogsgödsel höjs från 50%, max 20 000:-/år till 50%, max 40 000:-/år
g) Underhåll samt väggrus höjs från 50% av styrkt kostnad max 50 000:-/år och objekt till
50% av styrkt kostnad max 100 000:- /år och objekt inom 2 års period.
h) Röjning av vägslänt höjs från 800:-/km väglängd till 1 000:-/km eller 70% av
fakturakostnad.
Röjning till dikesbotten.
i) Byggnad av enklare skogsbilvägar höjs från 50%, max 25:-/m till 50%, max 30:-/m. Vid
samordning mellan flera fastigheter höjs från 60%, max 30:-/m till 65%, max 35:-/m.
j) 3-C vägar höjs från 50%, max 45:-/m till 50%, max 50:-/m. Vid samordning mellan flera
fastigheter höjs från 60%, max 50:-/m till 65%, max 55:-/m.
k) Trummor och enklare broar tillkommer vid samordning av flera fastigheter 65% av styrkt
kostnad.
l) Ko, dräktig kviga och dikor höjs från 1 000:-/år till 1 200:-/år.
m) Får höjs från 150:-/tacka år till 200:-/tacka och år.
n) Omplöjning av gammal vall höjs från 1 800:-/ha tillv 2 500:-/ha. Högst vart 4.e år
o) Konstgödsel och kalk för jordbruk höjs från 50%, max 20 000:-/år till 50%, max 40 000:-/år.
p) VA-anläggningar endast investeringar, för delägare höjs från 20%, max 4 000:- till 20%,
max 10 000:-. För icke delägare utgår premien.
q) Max beloppet för ordinarie bidrag per år och delägare är 200 000:- höjs till 250 000:- per
delägare och år.
Start av företag och byautvecklings bidrag & premier utgår.

----

§ 182 Budget för år 2016
Förslag till budget för år 2016 föredrogs och godkändes för överlämnande till höststämman.
Bilaga 5.

----

§ 185 Motion av Anders Henriksson, Hakkas 7:14 & 7:15, angående CV för
förtroende
valda personer
Anders Henriksson har lämnat in en motion till stämman där han anser att samtliga personer som
är eller blir invalda till olika positioner inom allmänningen skall presentera stämman en CV då han
anser att de invalda i många fall är helt obekanta för det stora flertalet stämmodeltagare.
Styrelen föreslår stämman att man vid val kan begära att valberedningen eller den som föreslår
någon informerar om personen. Det är svårt att alla skall presentera ett CV då det inte alltid är
valberedningens förslag som går igenom, det kan bli helt andra personer som föreslås och som
då inte är förberedda.
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§ 186 Motion av Lennart Jonasson Purnu 2:2, Värdepappersportföljen bör avvecklas
Lennart Jonasson anser att värdepappersportföljen bör avvecklas och tillgångarna delas ut till delägare.
De flesta placeringar förfaller under 2015, inga nya förvärv har gjorts under 2015. Gällivare allmänning
har övriga placeringar utgående till 4 300 000 kr i Folksam Kapitalförsäkring. Dessa ger en avkastning
på 9-10%, vilket ger ca 430 000 kr i återbäring årligen.
Styrelsen föreslår stämman att inte avveckla portföljen då man anser att portföljen ger god avkastning
i form av finansiella intäkter.

§ 187 Motion av Lennart Jonasson Purnu 2:2, Information i Gällivare allmänningsskogs
årsredovisning
Lennart Jonasson önskar mer information in Gällivare allmänningsskogs årsredovisning.
Gällivare allmänningsskog upprättar sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen samt BFNAR 2009:1
årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Nettoomsättningen per rörelsegren samt anställda och
personalkostnader redovisas i not 2 respektive 4 i årsredovisningen per 2014-12-31.
Upprättad årsredovisning följer lagstadgade krav och några krav på ytterligare upplysningar finns inte i
vare sig årsredovisningslagen eller BFNAR 2009:1.
Styrelsen avser inte att göra en mer fördjupande redovisning.

§ 188 Motion av Lennart Jonasson Purnu 2:2, angående bland annat nya stadgar,
arbetsordning och bidragsregler
Lennart Jonasson har i två olika motioner bett styrelsen utforma nya stadgar, utforma förslag till
arbetsordning för styrelse, valberedning, revisorer och anställda samt utforma regler för tilldelning av bidrag.
Den nya styrelsen har efter sitt konstituerande möte 2015-04-07, påbörjat ett antal projekt med
beaktande av bl. a motionärens önskemål.
Styrelsen har kontaktat advokat Lars-Göran Eriksson vid APR Advokatpartner om behjälplighet och
genomgång av det tidigare utarbetade förslaget till reglemente. Styrelsens motiv till detta är att
Eriksson varit behjälplig vid Orsa besparingsskogars upprättande av nytt reglemente som bland annat
medförde meningsskiljaktigheter mellan de små delägarna och skogsbolagen.
Vidare har styrelsen under hösten utarbetat ett utkast (som förnärvarande beaktas som arbetsmaterial)
till arbetsordning för styrelsen. Styrelsen har för avsikt att presentera denna under år 2016.
Arbetsordning för valberedning och revisorer avser styrelsen att återkomma med under 2016.
Arbetsordning för de anställda finns tillsammans med deras anställningshandlingar, det är styrelsen
som har arbetsgivaransvaret.
Beträffande regler för tilldelning av bidrag avser styrelsen att presentera ett förslag under
höststämman 2015.
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§ 189 Motion av Anders Esseryd, Nattavaara, angående bidrag till idrottande ungdom
Anders Esseryd har i en motion föreslagit att allmänningen borde bidra med 100 kr idrottande ungdom
i kommunen, där sektioner inom föreningar kan söka bidrag.
Styrelsen föreslår stämman att man via den förslagna bidragspolicyn delvis uppfyller motionärens
önskemål. Styrelsen förslag innebär att inte endast idrottande ungdomar utan även övriga ungdomar
som är anslutna till någon förenings ungdomsverksamhet har möjlighet att erhålla bidrag. Det ska
vara en betalande medlem från 6 år till 18 år och med 50 kr / år.

§ 190 Motion av Jarl Gustafsson, Mukkavaara, Berit Landström, Dokkas och Ingemar
Johansson-Jäänkänpää, Markitta. Angående möjlighet till ökad utdelning för Gällivare
allmänningssskog
Jarl Gustafsson, Berit Landström och Ingemar Johansson-Jäänkänpää har in kommit med en motion
angående möjlighet till ökad utdelning för Gällivare allmänningsskog där de begär av styrelsen att
redovisa sitt arbete i denna fråga.
Styrelsen har vidtagit vissa åtgärder för att förbättra delägarnas utdelning och om förslaget antas av
stämman även förbättra premierna.
Styrelsen har efter avslutad Fora-bearbetning av Gällivare allmänningsskogs skogsinnehav och
beräkning av hållbar långsiktig avverknings volymer beslutat om att föreslå en årlig avverkning i
3
intervallet 65 000 – 75 000 m sk /år. Motivet till intervalls beslutet är att man dels skall anpassa
avverkningarna till marknadspriser och karaktären till de poster som bjuds ut.
Vidare avser styrelsen att via olika skogsvårdsåtgärder (ex gödsling etc) öka tillväxten och kvalitén i
skogsbeståndet.
Styrelsen har också beslutat att man för år 2016 skall genomföra en 10 % kostnadsbesparing på
förvaltnings-och skogsvårdskostnader. I ambitionen att reducera kostnaderna har styrelsen också för
avsikt att upphandla tjänster som icke är bundna av avtal.
Rent generellt har styrelsen ingen negativ inställning att anlita konsulter/jurister i de fall styrelsen
anser det motiverat vilket har utnyttjas vid ett antal tillfällen under år 2015.
Avslutningsvis anser styrelsen att det vore oansvarigt att fastslå att utdelningen på långsikt skall
fördubblas då allmänningen inte styr över de faktorer i omvärlden som i stort påverkar resultatet.

----

Vid protokollet

Ingalill Sannelind

Justeras

Glenn Nilsson

Vidimeras

Ann-Helen Kristell

Roland Larsson

Mats Lundgren
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BUDGET förslag för Gällivare allmänningsskog

Budget år 2016
RÖRELSENS INTÄKTER
Virkesförsäljningar:
Skog på rot
Gallringar
Övrig virkesförsäljning
Ved

Övriga försäljningar:
Grus och sand
Övriga försäljningar
Upplåtelser och hyror:
Kontorshus
Linafallsanläggningen
Jaktintäkter
Fiskeintäkter
Övriga hyror och arrenden

Summa rörelseintäkter

19 516 000,00
2 250 000,00
50 000,00
3 000,00
21 819 000,00

2 000,00
100 000,00
102 000,00
238 000,00
127 000,00
300 000,00
20 000,00
35 000,00
720 000,00
22 641 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Utdrivningskostnader:
Avverkningsplanering

200 000,00
200 000,00

Skogsvård:
Beståndsanläggning
Hyggesrensning
Hyggesbränning
Markberedning
Plantering
Skyddsåtgärder

Röjning
Gödsling
Övriga fältkostnader
Naturvård
Grus- och sandtäkt
Diverse fältkostnader

500 000,00
15 000,00
600 000,00
1 100 000,00
30 000,00
2 245 000,00
450 000,00
1 000 000,00

10 000,00
100 000,00
50 000,00
160 000,00
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BUDGET förslag för Gällivare allmänningsskog

Budget år 2016
Lantmäterikostnader
Vindkraft
Indelningskostnader
Rågångar
Jakt
Fiske
Försäkringar
Diverse fastighetskostnader
Annan fastighet
Skogsekonomibyggnad,skogskojor
Kontorshus
Linafallsanläggningen

Skogsbilvägar
Styrelse, stämma och revision
Allmänningsstyrelsen
Revision
Stämmokostnader

Personalkostnader
Förvaltningskostnader
Kontorskostnader
Främmande tjänster

Summa rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKR.
AVSKRIVNINGAR
Inventarier
Skogsbilvägar
Byggnader
RÖRELSERESULTAT EFTER AVS

30 000,00
10 000,00
100 000,00
50 000,00
30 000,00
15 000,00
210 000,00
25 000,00
470 000,00
40 000,00
200 000,00
30 000,00
270 000,00
1 500 000,00

450 000,00
55 000,00
110 000,00
615 000,00
1 750 000,00

330 000,00
190 000,00
520 000,00
9 180 000,00

13 461 000,00

300 000,00
600 000,00
148 000,00
1 048 000,00
12 413 000,00

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
150 000,00
Kapitalintäkter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

12 563 000,00
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BUDGET förslag för Gällivare allmänningsskog

Budget år 2016
Premier till skogsbruket
Skogsbilvägar
Rågångar
Skogsbruksplaner
Hyggesrensning
Hyggesbränning
Markberedning
Plantering
Sådd
Gallring
Röjning
Skogsgödsel
Skogsgödselspridning
Röj och motorsågsutbildning
Skyddskläder
Premier till jordbruket
Konstgödsel
Kopremier
Fårpremier
Ekonomibyggnad rep underhåll
Maskinarbeten
Omplöjning gammal vall

300 000,00
40 000,00
150 000,00
150 000,00
20 000,00
500 000,00
1 300 000,00
50 000,00
100 000,00
450 000,00
60 000,00
50 000,00
30 000,00
60 000,00
3 260 000,00
60 000,00
45 000,00
10 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
160 000,00

Övriga bidrag
Bildande av FVO
Fiskevård
VA-anläggningar
Diverse engångsbidrag
Utdelning
Summa bidrag och utdelning
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT
Uttag från fonder
Skogsvårdsfond
Periodiseringsfond
Avsatt till fonder
Skogsvårdsfond
RESULTAT FÖRE SKATT
SKATTER
Företaget skatter
REDOVISAT ÅRSRESULTAT

10 000,00
50 000,00
30 000,00
150 000,00
240 000,00
9 000 000,00
12 660 000,00

-97 000,00
2 900 000,00

-2 800 000,00
3 000,00

3 000,00
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Visste Du att
Gällivare allmänningsskog under 2015:

- har sålt ca 350 fiskekort
- har sålt ca 500 jaktkort

- har betalt ut 63 289 kr
i fiskevård

- har betalt ut 771 328 kr i
bidrag till markberedning
- har betalt ut 1 388 859 kr
i planteringsbidrag

- har delat ut 7 000 000 kr
till delägarna
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Gällivare allmänningsskog
Gällivare allmänningsskog bildades 1883 genom
att ¼ av det enskilda innehavet avsattes till
allmänningsskog.
Allmänningsskogen ägs av ca 3 000 delägare
fördelade på ca 1 500 fastigheter i
Gällivare kommun.
Allmänningen är 65 000 hektar stort
varav ca 45 000 är produktiv skogsmark.

Garvaregatan 8, 982 32 Gällivare
0970 – 140 55
info@allm.se
I
www.allm.se

