
 
 
PROTOKOLL: Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie vårstämma. 
 
TID: 2003-05-23 kl. 19.00. 
 
PLATS: Församlingshemmet, Arvidsjaur. 
 
NÄRVARANDE: Allmänningsstyrelsen samt ett 25-tal delägare. 
 
 
 § 1. 
 
STÄMMAN ÖPPNAS Vice stämmoordförande Birger Lundberg hälsar deltagarna 

välkomna och förklarar stämman öppnad. 
 
 § 2. 
FULLMAKTER Inga fullmakter att registrera. 
 
 § 3. 
DAGORDNING Stämman beslutar 
 att godkänna styrelsens förslag till dagordning. 
 
 § 4. 
JUSTERINGSMÄN Stämman beslutar 
 att till justeringsmän utse Tomas Risberg och Sven-Erik Backman.. 
 
 § 5. 
JUSTERING AV Stämman beslutar 
PROTOKOLL att protokollet ska justeras onsdag den 28 maj kl. 12.00 på 

Allmänningskontoret. 
 
 § 6. 
RÖSTLÄNGD Stämman beslutar 
 att godkänna den av Lantmäteriet upprättade fastighetslängden att 

gälla som röstlängd vid eventuell röstning. 
 
 § 7. 
GODKÄNNANDE AV Stämman beslutar 
KALLELSEN att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons  
 X: et onsdag den 7 maj. 
 
 § 8. 
VERKSAMHETS- Förvaltaren informerade om verksamheten år 2002. 
BERÄTTELSE  
 Informationen lades till handlingarna. 
 
  
 
 



 
 
 
 § 9. 
UTDELNINGS- Styrelsen föreslår stämman att upprätta en ny utdelning för 
FÖRSLAG PC-SKOG skogsbruksplan enligt följande: 
ELLER LIKNANDE 
PROGRAM 
 
Förslag till utdelning för skogsbruksplan. 
 
För upprättande av plan.  50 % av kostnaden.         Max 60 kr / ha    

                                        prodktiv mark. 
Kostnader för konvertering/digital version.  50 % av kostnaden.         Max 1000 kr  
 
För programvara PC skog eller liknande.*  50 % av kostnaden          Max 3500 kr 
*OBS endast engångskostnad, ej fortlöpande abonnemangsavtal. 
 
Krav för utdelning: 
Den upprättade planen skall tillsammans med verifikat uppvisas på Allmänningsförvaltningen. 
Planen måste uppfylla kraven för Grön skogsbruksplan  
 
Om skogsägaren besitter kunskap att själv upprätta hela eller delar av planen ersätts 50% av  
den beräknade kostnaden för motsvarande beställda arbeten.  Allmänningsstyrelsen förbehåller sig 
rätten att värdera kostnaden efter de priser som förekommer på marknaden och välja det billigaste 
alternativet. 
 
 Beslutades även att föreslå stämman att utdelning för 

skogsbruksplan börjar gälla fr. om 2003-01-01 trots att inga pengar 
budgeterats för ändamålet. 

 
 Tore Persson föreslog att utdelningen för skogsbruksplan skulle få 

ett eget tak, liknande det för skogsbilvägar. 
 
 Stämman beslutar 
 enligt styrelsens förslag. 
  
 §10. 
INVESTERING För att minska energibehovet i kontorsfastigheten har styrelsen 
VÄRMEPUMP- undersökt möjligheten att installera värmepumpanläggning. Anbud 
ANLÄGGNING på anläggning för bergvärme har infodrats och bästa bud är på  

111 000 exkl. moms. Med en kalkylränta på 4,5 % betalar sig 
investeringen på ca 8 år. Men med tanke på de skenande elpriserna 
kan investeringen ge vinst på betydligt kortare tid. Kalkylen 
grundar sig på ett elpris a´ 26 öre/KW 

 
Styrelsen föreslår stämman att investera i ovan nämnda 
värmepumpanläggning. 

 
 Stämman beslutar 
 enligt styrelsens förslag, att investera i en värmepumpanläggning på 

kontorsfastigheten. 



  
 
 
 
 
 §11. 
MOTION  Rolf Sandström, Christer Lundberg och Tommy Lundberg vill ha   
MARKBEREDNING en ändring på utdelningen för markberedning.  
 Från dagens 650 kr/Ha, till 50 % av verifierad kostnad. 
  
 Styrelsen ställer sig positiv till motionens innehåll men föreslår 

istället en höjning av dagens utdelning till 800 kr/Ha eller  
 1000 kr/Ha om marken är så beskaffad att grävmaskin måste 

användas. Ändringen föreslås gälla fr. o m 2003-01-01. 
 
 Efter lång diskussion förelåg en mängd olika förslag.  
 Styrelsen beslutade att de skulle dra tillbaka sitt förslag. 
 
 Stämman enades om följande två förslag: 
 Eje Persson föreslår att utdelningen höjs till 800 kr/Ha och  
 1200 kr/Ha om grävmaskin måste användas. 
 
 Motionen kompletteras med ersättning till den som har egna 

maskiner. 
 Traktor och enklare redskap 650:-/Ha 
 Grävmaskin 1200:-/Ha. 
 
 Stämman beslutar 
 enligt Eje Perssons förslag.  
 
 §12. 
ÅRSREDOVISNING Stämmoordförande föredrog årsredovisningen. 
 Informationen lades till handlingarna. 
 
 Stämman beslutar 
 att godkänna årsredovisningen 
 att fastställa balans- och resultaträkningen 
 att godkänna förslaget till disposition. 
 
 §13. 
REVISIONS- Stämman beslutar 
BERÄTTELSE att bevilja styrelsen och förvaltningen ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 §14. 
ÖVRIGA FRÅGOR Jerry Johansson saknar en beskrivning av skogen. I vilken 

kondition den är. 
 
 Tore Persson ifrågasatte storleken på förnyelsefonden. 
 Tord Lundberg informerade om att det är helt enligt Allmännings 

lagen och reglemente. 
 
 
 §16. 
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar 

stämman avslutad kl. 20.46. 
 
 Under kaffestunden lottades en begagnad röjsåg ut och den lycklige 

vinnaren blev Odal Lundmark. 
 
 
 
 _________________________   
 Birger Lundberg, ordförande             
 
 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 
 _________________________    ___________________________ 
 Tomas Risberg                             Sven-Erik Backman 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Annica Lundquist 


