
 
 
PROTOKOLL: Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie vårstämma. 
 
TID: 2005-06-02 kl. 19.00. 
 
PLATS: Hotell Laponia, Arvidsjaur. 
 
NÄRVARANDE: Allmänningsstyrelsen samt ett 25-tal delägare. 
 
 
 § 1. 
STÄMMAN ÖPPNAS Allmänningens styrelseordförande Tord Lundberg öppnar dagens  
 stämma och hedrar Tore Perssons minne med några ord och en tyst 

minut, han lämnar därefter över ordet till stämmans ordförande  
 Leif Norén. 
 
 § 2. 
DAGORDNING Stämman beslutar 
 att godkänna styrelsens förslag till dagordning. 
 
 § 3. 
JUSTERINGSMÄN Stämman beslutar 
 att till justeringsmän utse Rolf Sandström och Tom Lundberg. 
 
 § 4. 
JUSTERING AV Stämman beslutar 
PROTOKOLL att protokollet ska justeras torsdag den 9 juni kl. 15.00 på 

Allmänningskontoret. 
 
 § 5. 
RÖSTLÄNGD Stämman beslutar 
 att godkänna den nya och numera databaserade, av Lantmäteriet 

upprättade fastighetslängden att gälla som röstlängd vid eventuell 
röstning. 

 
 § 6. 
GODKÄNNANDE AV Stämman beslutar 
KALLELSEN att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons  
 X: et onsdag den 25 maj 2005. 
 
 § 7. 
VERKSAMHETS- Förvaltaren informerade om verksamheten år 2004. 
BERÄTTELSE  
 Informationen lades till handlingarna. 
 
  
 
 
 



 
 § 8. 
REGLER FÖR  Styrelsen föreslår stämman ändrade regler för utdelning till  
UTDELNING TILL ungskogsröjning / lövsanering. 
RÖJNING/LÖV-  
SANERING  <  1 000 röjda stammar/ha     700 kr 

1 000 – 2 500 röjda stammar / ha 1 000 kr 
> 2 500 röjda stammar/ ha  1 600 kr 
Samma gäller för lövsanering. 

 
Antalet röjda stammar räknas som ett genomsnitt på hela det röjda 
området. 
Anmälan om utförd röjning måste göras i god tid före snön 
kommer. 

 
 Stämman beslutar 
 enligt styrelsens förslag. 
  
 § 9. 
MARKBYTE MED Ett flertal förhandlingar med naturvårdsverkets ombud har 
NATURVÅRDSVERKET resulterat i ett förslag till markbyte. Prislappen på Allmänningens 

område var i första budet 6,5 miljoner, men priset har förhandlats 
upp till 7,25 miljoner vilket möjliggör ett jämnt byte. 
Styrelsen anser att prisförhandlingen är driven så långt det är 
möjligt och föreslår därför stämman att godkänna bytet.  
 
Stämman beslutar 
enligt styrelsens förslag. 

 
 §10. 
MARKKÖP AV Styrelsen har hos Sveaskog anmält intresse att köpa mark i 
SVEASKOG  anslutning till markbytet och vid Järvträsk. Områdena passar  

väl in i vårt nuvarande innehav. Efter prisförhandlingar har priset  
på Fågelliden 1:4 satts till 500 000 kr och del av Björkberget 1:1  
och Framnäs 1:9 till 2 200 000 kr. Mantal i allmänningen 
medföljer Fågelliden och Framnäs. 
Styrelsen föreslår Allmänningsstämman att köpa nämnda områden. 

 
Stämman beslutar 

 enligt styrelsens förslag. 
 
 §11. 
ÅRSREDOVISNING Förvaltaren föredrog årsredovisningen. 
 Informationen lades till handlingarna. 
 
 Stämman beslutar 
 att godkänna årsredovisningen 
 att fastställa balans- och resultaträkningen 
 att godkänna förslaget till disposition. 
 



 
 §12. 
REVISIONS- Stämman beslutar 
BERÄTTELSE att bevilja styrelsen och förvaltningen ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2004. 
 
 §13. 
ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor. 
 
 §14. 
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar 

stämman avslutad kl. 19.58. 
 
 
 
 
 _________________________   
 Leif Norén, ordförande             
 
 
 
 
 Justeras: 
 
 
 
 
 _________________________    ___________________________ 
 Rolf Sandström                             Tom Lundberg 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Robert Grimm 


