
PROTOKOLL: Arvidsjaurs allmänningsdelägares ordinarie vårstämma. 
 
TID: 2007-05-31 kl. 19.00. 
 
PLATS: Hotell Laponia, Arvidsjaur. 
 
NÄRVARANDE: Allmänningsstyrelsen samt 23 delägare. 
 
 § 1. 
STÄMMAN ÖPPNAS Stämmoordförande Leif Norén hälsar deltagarna välkomna och 

förklarar stämman öppnad. 
 
 § 2. 
DAGORDNING  Stämman beslutar 
 att godkänna styrelsens förslag till dagordning, med en ändring på  
 § 8, bilaga 3, försäljning av tomtmark i Kilver, som utgår. 
 
 § 3. 
JUSTERINGSMÄN Stämman beslutar 
 att till justeringsmän utse Jan Åman och Bengt Lindström. 
 
 § 4. 
JUSTERING AV Stämman beslutar 
PROTOKOLL att protokollet ska justeras torsdag den 7 juni kl. 14.30 på 

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

upprättade fastighetslängden att gälla som röstlängd vid eventuell 
röstning. Fullmakt för SCA Skog AB inlämnas. 

 
 § 6. 
GODKÄNNANDE AV Stämman beslutar 
KALLELSEN att godkänna sättet för kungörelsen genom annons i Nya Annons  
 X: et onsdag den 23 maj 2007 och via mail och brev till dom som 

önskat det. 
 
 § 7. 
VERKSAMHETS- Förvaltaren informerade om verksamheten år 2006, och om  
BERÄTTELSE Allmänningens förestående 130-årsjubileum. 
 Informationen lades till handlingarna. 
 
 § 8. 
ÄNDRING AV NORM  Styrelsen förslår stämman att öka nivån för bygdebidrag från  
BYGDEBIDRAG 30 % till 50 % av verifierade kostnader inkl moms, efter att  
Bilaga 1 andra bidrag avräknats. Beslutet föreslås gälla fr o m 1 januari 2007. 
 
 Stämman beslutar 
 enligt styrelsens förslag. 



FÖRSÄLJNING  Styrelsen förslår stämman att sälja fastigheterna Forsnäs 1:2 och 1:3 
FORSNÄS 1:2 & 1:3 var för sig genom anbud. 
Bilaga 2 
 Stämman beslutar 
 enligt styrelsens förslag 
 
 § 9. 
ÅRSREDOVISNING Förvaltaren föredrog årsredovisningen. 
 Informationen lades till handlingarna. 
 
 Stämman beslutar 
 att godkänna årsredovisningen 
 att fastställa balans- och resultaträkningen 
 att godkänna styrelsens förslag till disposition. 
 
 §10. 
REVISIONS- Stämman beslutar 
BERÄTTELSE att bevilja styrelsen och förvaltningen ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2006. 
 
 §11. 
ÖVRIGA FRÅGOR Sven-Erik Backman undrade om mantalets ursprung, Robert 
 berättade historien om det. 
 
 §12. 
INFO SVEASKOG Sören Åhlund från Sveaskog informerade delägarna angående 
 markförsäljning. 
 
 §13. 
STÄMMAN AVSLUTAS Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar 

stämman avslutad kl. 20.40. 
 
 
 _________________________   
 Leif Norén, ordförande             
 
 
 Justeras: 
 
 
 _________________________    ___________________________ 
 Jan Åman                                       Bengt Lindström 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 _________________________ 
 Annica Lundquist 
 


