
PROTOKOLL     
fört vid Gällivare allmänningsskogs höststämma 

 
 
Sammanträdesdatum: 2015-12-10 
Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare 
 
 
 
§ 34  Sammanträdets öppnande 
 
Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 114 delägare och åhörare välkomna och  
förklarade stämman öppnad klockan 18.00. 
 
 
§ 35 Utlysning 
 
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. 
 
 
§ 36 Protokollsjusterare & Rösträknare 
 
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Lars Larsson, Ullatti, och Lars Åström, Gällivare. 
Protokollet skall justeras på allmänningskontoret i Gällivare torsdagen den 17 december 2015  
klockan 13.00. 
 
 
§ 37 Dagordning 
 
Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes. 
 
 
§ 38 Röstlängd 
 
Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma. 
 
 
§ 39 Information från Styrelsen 
 
Styrelseordföranden Glenn Nilsson informerar om aktuella frågor för allmänningen och om styrelsens 
arbete med dem. 
 
Efter informationen beslutar stämman: 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 40 Intrångsersättningar 
 
Allmänningens skogvaktare Anders Nilsson informerar om den dialog med länsstyrelsen som förs 
angående intrångsersättning för fastigheten Allmänningsskogen S:1 block 19. Länsstyrelsen erbjuder 
allmänningen 2 962 000 kr som intrångsersättning. 
 
Stämman beslutar: 
 
att godkänna informationen 
 
 
 



§ 41 Älgjakten 2016 
 
Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter och bestämmelser: 
 
BLOCKLICENSOMRÅDEN 
Grundavgiften och jaktkorten inbakas i fällavgiften 
 
   Priser inkl. moms 
Fällavgift för tjur + 2 år  5 500 kr per älg 
Fällavgift för ko och fjoling  4 000 kr per djur 
Fällavgift för kalv     500 kr per kalv 
 
ARRENDEOMRÅDEN 
Arrendet per hektar inbakas i fällavgiften 
 
Fällavgift för tjur + 2 år Arrendets del i procent av jaktområdet x  5 500 kr per älg 
Fällavgift för ko och fjoling Arrendets del i procent av jaktområdet x  4 000 kr per djur 
Fällavgift för kalv Arrendets del i procent av jaktområdet x     500 kr per kalv 
 
Betalning för tilldelade djur faktureras efter jaktens slut. 
I övrigt gäller av länsstyrelsen utfärdade jaktbestämmelser. 
 
Icke fällda älgar faktureras ej 
 
Om jaktlaget ej avskjuter älgar så kan jakträtten för laget omprövas. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 42 Småviltsjakten 2016/2017 
 
Styrelsen föreslår följande oförändrade avgifter för småviltsjakten att gälla 2016/2017 och tillsvidare. 
 
   Priser inklusive moms 
 
Delägare:  Årskort 300 kronor 
Ungdomar 18-25 år  Årskort 100 kronor 
 
Övriga:  Årskort 600 kronor 
Ungdomar 18-25 år Årskort 200 kronor 

Veckokort 200 kronor 
Dagskort  100 kronor 

Utlänska medborgare: 
  Årskort  Säljes ej 
  Veckokort 750 kronor 
  Dagskort 300 kronor 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 43 Fiskekortsavgifter 2016 
 
Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter (inklusive moms) att gälla 2016: 
 
Delägare  400:- kronor för 5 år  
 



Övriga:  Samtliga vatten   
Årskort  500:- kr   
Veckokort  300:- kr   
3-dygnskort  200:- kr   
Dygnskort   80:- kr    
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
  
 
§ 44 Björnjakten 2016 
 
Styrelsen föreslår följande oförändrade regler att gälla 2015: 
 
De jaktlag som beviljas jakträtt å älg under 2015 får även fälla björn inom jaktområdet enligt 
länsstyrelsens beslut att björn får fällas 2015 inom Gällivare kommun (nedan odlingsgränsen). 
 
Ingen fällavgift för björn 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 45 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. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag till ändrade premiebestämmelser. 



§ 46   Budget för år  2016 
 
Styrelsens förslag till budget för 2016 upptogs till behandling: 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag till budget för 2016 
 
 
§ 47  Motion angående CV för förtroendevalda av Anders Henriksson, Hakkas  
 
Under överläggning föreslår Anders Henriksson en förändrad lydelse av sitt förslag i 
motionen. Henriksson förslag innebär att valberedningen skall ta fram en presentation av de 
kandidater som de föreslår. 
 
Lennart Jonasson och Glenn Nilsson yttrar sig under debatten. Den senare meddelar att 
styrelsen ansluter sig till Anders Henrikssons förslag. 
 
Efter avslutad debatt beslutar stämman: 
 
att bifalla Anders Henrikssons förslag att ge valberedningen i uppdrag att ta fram en 
presentation över de kandidater som de föreslår. 
 
 
§ 48 Motion av Lennart Jonasson, Purnu angående avveckling av 
värdepappersportföljen 
 
Styrelsen föreslår stämman att inte avveckla portföljen då man anser att portföljen ger god 
avkastning i form av finansiella intäkter. 
 
Lennart Jonasson föreslår bifall till motionen.  
 
Efter avslutad debatt beslutar stämman: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 49 Motion av Lennart Jonasson information av Gällivare allmänningsskogs årsredovisning 
 
Styrelsen anser att årsredovisningen uppfyller de krav man ställer på en allmänningsskog och föreslår 
avslag till motionen. 
 
Under överläggning föreslår Lennart Jonasson en förändring av sitt förslag, innebärande att 
notförteckningen i allmänningens årsredovisning skall utökas. 
 
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att beträffande motionen finns enbart 
styrelsens förslag samt att han avser att behandla Jonassons förslag som ett tilläggsförslag. 
 
Denna propositionsordning fastställs av stämman. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag till beslut avseende motionen, 
att avslå Lennart Jonassons tilläggsförslag. 
 
Lennart Jonasson reserverar sig mot stämmans beslut avseende tilläggsförslaget. 
 
 
 
 



§ 50  Motion av Lennart Jonasson angående nya stadgar, arbetsordning och bidragsregler. 
 
Styrelsen har påbörjat arbetet med nytt reglemente samt arbetsordningar och avser att presentera det 
under år 2016.  
 
Styrelsen föreslår avslag till motionen. 
 
Vid behandling av frågan yttrar sig Lennart Jonasson 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag.  
 
 
§ 51 Motion av Anders Esseryd, Nattavaara, angående bidrag till idrottande ungdom 
 
Styrelsen föreslår stämman att bidrag även ska utgå till ungdomar i övriga föreningar. 
 
Anders Fredriksson föreslår avslag på motionen. I detta förslag instämmer Eino Larsson, Mikael 
Yngman och Lennart Jonasson. 
 
Efter avslutad överläggning beslutar stämman: 
 
att avslå motionen. 
 
 
§ 52 Motion av Jarl Gustafsson, Mukkavaara, Berit Landström, Dokkas och Ingemar 
Johansson-Jäänkänpää, Markitta. Angående möjlighet till ökad utdelning för Gällivare 
allmänningssskog 
 
Styrelsen föreslår avslag till motionen. 
 
Under överläggningen yttrar sig Jarl Gustafsson, Lennart Jonasson och Sonja Signarsdotter. 
 
Efter avslutad överläggning beslutar stämman: 
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 53 Avslutning 
 
 
 
Stämman avslutades klockan 18.47  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ingalill Sannelind 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eilert Apelqvist                                             Lars Larsson            Lars Åström

   


