PROTOKOLL

fört vid Gällivare allmänningsskogs höststämma

Sammanträdesdatum: 2017-12-14
Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare

§ 20

Sammanträdets öppnande

Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 123 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 Eino Larsson och Kerstin Palo-Apelqvist och till rösträknare valdes Lars
Larsson, Ullatti, och Lars Åström, Gällivare.
Protokollet skall justeras på allmänningskontoret i Gällivare torsdagen den 21 december 2017
klockan 13.00.

§ 23

Dagordning

Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes.

§ 24

Röstlängd

Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma.

§ 25

Motion småviltsjakt av Jimmy Näckstam, Mäntyvaara

Jimmy Näckstam har inkommit med en motion angående småviltsjakt till höststämman 2017, bilaga 1
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen, men att i framtiden utreda om möjlighet finns att
använda sig av jaktguide för utländska jägare.
Vid stämman uppstår överläggning. Anders Henriksson föreslår att stämman skall bifalla motionen
samt ge styrelsen i uppdrag att utforma riktlinjer för ett system med jaktguider.
Efter avslutad överläggning beslutar stämman:
att bifalla styrelsens förslag.

§ 26

Älgjakten 2018

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.
Stämman beslutar:
Att bifalla styrelsens förslag

§ 27

Småviltsjakten 2018/2019

Styrelsen föreslår följande oförändrade avgifter för småviltsjakten (inklusive moms) att gälla
2018/2019 samt att man lägger ut älgjaktledarnas kontaktuppgifter och områden på hemsidan samt
hos jaktkorts återförsäljare.
Priser inklusive moms
Delägare:

800 kronor för 3 år

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 2018

Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter (inklusive moms) att gälla 2018:
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 2018

Styrelsen föreslår följande oförändrade regler att gälla 2018:
De jaktlag som beviljas jakträtt å älg under 2018 får även fälla björn inom jaktområdet enligt
länsstyrelsens beslut att björn får fällas 2018 inom Gällivare kommun (nedan odlingsgränsen).
Ingen fällavgift för björn
Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag

§ 30

Premiebestämmelser 2018

Styrelsen föreslår följande ändrade premiebestämmelser att gälla fr o m 2018-01-01
a) Underhåll av samfällda vägar 65% av styrkt kostnad, faktura/avsyning samt
styrelsens godkännande före arbetets påbörjan.

Stämman beslutar:
att bifalla styrelsens förslag.

§ 31

Budget för år 2018

Styrelsens förslag till budget för 2018 föredrogs, enligt bilaga 2, av Ingalill Sannelind som redovisar
förändringar i förslaget i förhållande till innevarande budget.
Vid behandlingen yttrar sig, Lennart Jonasson, Jarl Gustafsson samt Bengt-Arne Johansson.
Efter avslutad överläggning beslutar stämman:
att fastställa styrelsens förslag till budget för 2018.

§ 32

Delgivning, reglemente för Gällivare allmänningsskog

Styrelseordföranden Glenn Nilsson informerade om att länsstyrelsen har godkänt det nya reglementet.

§ 33

Avslutning

Stämman avslutades klockan 18.45

Vid protokollet

Ingalill Sannelind

Justeras:

Eilert Apelqvist

Eino Larsson

Kerstin Palo Apelqvist

