PROTOKOLL
fört vid Gällivare allmänningsskogs höststämma

Sammanträdesdatum: 2016-12-15
Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

§ 20

Sammanträdets öppnande

Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 115 delägare och åhörare välkomna och
förklarade stämman öppnad klockan 18.00.

§ 21

Utlysning

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 22

Protokollsjusterare & Rösträknare

Till protokollsjusterare valdes Anders Fredriksson och Ulf Karlsson och till rösträknare valdes Lars
Larsson, Ullatti, och Lars Åström, Gällivare.
Protokollet skall justeras på allmänningskontoret i Gällivare torsdagen den 22 december 2016
klockan 13.00.

§ 23

Dagordning

Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes.

§ 24

Röstlängd

Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma.

§ 25

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.

§ 26

Älgjakten 2017

Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter och bestämmelser:
BLOCKLICENSOMRÅDEN
Grundavgiften och jaktkorten inbakas i fällavgiften
Priser inkl. moms
5 500 kr per älg
4 000 kr per djur
500 kr per kalv

Fällavgift för tjur + 2 år
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

Arrendets del i procent av jaktområdet x 5 500 kr per älg
Arrendets del i procent av jaktområdet x 4 000 kr per djur
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.
Vid stämman uppstår överläggning Anders Henriksson föreslår att styrelsen får i uppdrag att följa upp
så att bestämmelserna för jakten följs.
Efter avslutad överläggning redovisar ordföranden att han avser först låta stämman pröva avgifter och
regler för älgjakten samt därefter pröva Anders Henrikssons förslag.
Stämman beslutar:
Att godkänna propositionsordningen, därefter beslutar stämman:
Att bifalla styrelsens förslag till avgifter och regler samt
Att bifalla Anders Henrikssons förslag om att styrelsen får i uppdrag att följa upp så att
bestämmelserna för jakten följs.

§ 27

Småviltsjakten 2017/2018

Styrelsen föreslår följande oförändrade avgifter för småviltsjakten (inklusive moms) att gälla
2017/2018 samt att man lägger ut älgjaktledarnas kontaktuppgifter och områden på hemsidan samt
hos jaktkorts återförsäljare.
Priser inklusive moms
Delägare:
Ungdomar 18-25 år

Årskort
Årskort

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

Utlänska medborgare:

Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag

§ 28

Fiskekortsavgifter 2017

Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter (inklusive moms) att gälla 2017:
Delägare

400:- kronor för 5 år

Övriga:
Årskort
Veckokort
3-dygnskort
Dygnskort

Samtliga vatten
500:- kr
300:- kr
200:- kr
80:- kr

Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag

§ 29

Björnjakten 2017

Styrelsen föreslår följande oförändrade regler att gälla 2017:
De jaktlag som beviljas jakträtt å älg under 2017 får även fälla björn inom jaktområdet enligt
länsstyrelsens beslut att björn får fällas 2017 inom Gällivare kommun (nedan odlingsgränsen).
Ingen fällavgift för björn
Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag

§ 30

Premiebestämmelser 2017

Styrelsen föreslår följande ändrade premiebestämmelser att gälla fr o m 2017-01-01
a) Skogsgödsel höjs från 50%, max 40 000:-/år till 50%, max 60 000:-/år.
Vid stämman uppstår överläggning. Lennart jonasson yrkar avslag på styrelsens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förslagen under proposition, varvid
stämman
Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag.

§ 31 Budget för år 2017
Styrelsens förslag till budget för 2017 upptogs till behandling:
Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag till budget för 2017

§ 32 Ansökan om köp av tomt
Kjell och Margareta Granström har inkommit med en ansökan om att få köpa tomtmark på ca 1 000 m
från Gällivare allmänning. Tomten är belägen i Suobbat.
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Styrelsen föreslår stämman att sälja tomtmarken tilln ett pris av 15 kr/m .
Vid stämman uppstår överläggning. Anders Fredriksson föreslår att tomten skall säljas för ett pris av
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25 kr/m . Eino Larsson föreslår att priset skall fastställas till 33 kr/m .
Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden följande propositionsordning. Stämman får först ta
ställning till styrelsens förslag om försäljning av tomten, därefter får stämman ta ställning till de tre
olika prisnivåerna.
Stämman beslutar:
Att godkänna propositions ordningen
Att bifalla styrelsens förslag om att försälja tomten samt
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Att bifalla Eino Larssons förslag om att priset skall fastställas till 33 kr/m .

§ 33 Försäljning an Kainulasjärvi 5:5
Gällivare allmänningsskog köpte 2012 del av Kainulasjärvi 3:3 och del av Rissa 1:3.
Fastigheterna har fastighetsreglerats till Kainulasjärvi 5:5 vilket innebar bl a att stämpelskatten blev
lägre. Fastigheten Kainulasjärvi 5:5 (tidigare del av Kainulasjärvi 3:3) 49 hektar, har en dålig
arrondering och gränsar inte till allmänningens övriga marker.
Styrelsen föreslår stämman att sälja del av Kainulasjärvi 5:5 (tidigare del av Kainulasjärvi 3:3) ca 49
hektar.
Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag.

§ 34

Avslutning

Stämman avslutades klockan 18.43

Vid protokollet

Ingalill Sannelind

Justeras:

Eilert Apelqvist

Anders Fredriksson

Ulf Karlsson
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