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Protokoll f6rt vid andra ordinarie allmenningsstemman med Vilhelmina Ovre Allminningsskog i

DikanSs 2016-12-10

91

Hans Hansson, ordfiirande, nemner i sitt huvudtal att virkespriserna fortfarande 6r veldigt l6ga. Norr-

skog rdknade hem alla virkesposter som VoA hade lagt ut, en post beholls. Awerkningsvolym 19 400

till ett pris av 280 kr/m3f. Arrendefr6gan dr nu avgjord i F6rvaltningsr5tten. Priset fdr arrende 2017 er

3 300 krl6r. Deldgare erhAller en rabatt pe 30%. Efter detta valdes K G Abramsson till ordftjrande ftjr

stiimman.

S2

Stdmman godkende framtagen dagordning.

53

Tilljusteringsmen valdes Conny Billman och Conny Larsson.

s4

Till rostrdknare valdes Hans Einarsson och Hans Holmberg.

$s

StAmman ansigs behijrigen kallad. Kallelse inftird iVK, VF, Vilhelmina Aktuellt samt pi hemsidan.

56

Ldpande uppdatering sker av deldgarregistret sa snart uppgifter kommer in om fdrindringar. DelS-

gare och fullmakter antecknas vid ankomst. Stemman beslutade godkenna deligarregistret och dess

;gare. Kenneth Andersson reserverar sig mot beslutet.

97

Stiimmoprotokollet ska under besvarstiden fdrvaras pA VOA:s kontor istalon.

98

Firljande personer var p5 valbarplats, ordinarie ledamdter Hans Hansson, Matsdal, Gote Andersson,

Sj6land, suppleanter Tommy Johansson, Matsdal, Signar Johansson, Bj6rkiingen samtliga f<ir peri-

oden 20!7-2020. Valberedningens fdrslag, omval pa samtliga vilket blev stSmmans beslut.

99

Till godkend revisor f6reslSr valberedningen Ohrlings PWC AB, Lycksele fiir 2017. Till lekmannareviso-

rer foreslSr valberedningen omval pi lvan Larsson, Stornas, personlig suppleant Elisabeth Jonsson,

Grytsjit, Stig Ahlenius, Dikanes, personlig suppleant Gunnar Edman, Dikanes samtliga f0r 2017. Beslu-

tades ienlighet med valberedningens ftjrslag. Kenneth Andersson reserverar sig mot beslutet.

,ilt
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510

Framlagd utgifts- och inkomststat genomgicks. Miitesdeltaga rna gavs mdjlighet att stalla fregor i an-

ledningen av genomg6ngen. Efter genomgangen beslutade stiimman att faststSlla utgifts- och in-

komststat for 2017. Anna Marta Lidberg och Kenneth Andersson reserverar sig.

9u

StAmman beslutar att kallelse till stammor ska publiceras iVilhelmina Aktuellt, VK, VF samt pe hemsi-

dan.

512

Hans Hansson redogor fdr det arbete som Visionsgruppen har utfort enligt beslut friin fciregiende

stamma. Hans Hansson stSller fregan om Visionsgruppen ska fA fortsatt fortroende att fortsdtta sitt

arbete ienlighet med tidigare beslut. Stemman svararJa for fortsatt arbete. Votering be8drs. En fdr-

sciksvotering godkiinns och genomfcirs via handupprdckning med fr6gan Ja for fortsatt arbete fdr Vis-

ionsgruppen och Nej fdr aweckling. 18 roster fdr la och 3 rdster fcir Nej.

Stemmobeslutet blev Ja fdr fortsatt arbete for Visionsgruppens arbete. Reservation ldmnas fr6n Ken-

neth Andersson och Anna Miirta Lidberg. Kenneth Andersson lemnar ett protokollsutdrag som han

anser stodjer hans reservation Bilaga 1.

s13

Kenneth Andersson har inlamnat 4 motioner att behandlas av stamman. Motion 1 Stvrelsen skall om-

g6ende revidera reglementet, Motion 2 Styrelsen skall verka fdr lagindring om fragan om beslut

kring ansvarsfrihet for styrelsen, Motion 3 Styrelsen skall besluta om tillegg i reglementet, Motion 4

Stamman skall besluta om att VOA skall ldmna Allmdnningsfdrbundet.

Hans Hansson redogcir for styrelsens stdllningstagande i samtliga fyra motioner vilket finns i Bilaga 2.

Stvrelsen fdreslar stamman att avsle motion nr 1. Kenneth Andersson yrkar bifall. Stemman beslutar

enligt styrelsens forslag. Votering begiirs av Kenneth Andersson efter rdstetal. Efter diskussion tar

Kenneth Andersson tillbaka sitt yrkande om votering. Stammans beslut om avslag kvarster saledes.

Motion 2 styrelsen fores16r stdmman att avsla motionen. Kenneth Andersson yrkar bifall. Votering

begars med handupprdckning. Stemman bifaller styrelsens fiirslag med siffrorna 15 Ja fOr bifall fiir
styrelsens ftirslag 3 rtjster emot. Motion 3 styrelsen yrkar avslag till motionen. Kenneth Andersson

yrkar bifall. Stemman beslutar enligt styrelsens fdrslag. Kenneth Andersson reserverar sig. Motion 4

styrelser foresl6r stemman att avsle motionen. Kenneth Andersson yrkar bifall. Stemman beslutar

enligt styrelsens ftjrslag. Kenneth Andersson och Anna Merta Lidberg reserverar sig.
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514

Ovriga frlgor: Inga 6vriga frAgor fanns anmilda.

g1s

K G Abramsson tackar motesdeltagarna fiir en vdl genomfiird stdmma och lamnar 6ver ordet till

vOA:s ordforande Hans Hansson som passar pA att till6nska alla En Riktigt God Jul och Gott Nytt AIF

minnlngs Ar varefter ordf6randen avslutar erets andra allmannlngsstSmma.
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Bittr;,q: Z

Motionssvar Kenneth Andersson

Nrl

Vi anser inte att arrendet fiirjakt o fiskestugor iir orimligt hdg!.
Med egna medel, anser vi inte att ett anende kan anses vara.
Vi fttreslir st$mman avsl6 motionen.

Nr2

Om allmdnningen skulle " l6sa ut alla som inte bor pA fastigheten"
sA skulle det bli ganska minga som blev utan allm.rdtt.
Aven motiondren skulle isifall ocksi bli drabbad.
Vi anser detta vara ett omdjligt fdrslag, varfd,r vi ftireslA stdmman avsl6 motionen.

Nr3

Vi anser att det slutliga beslutet ftin Howtitten talar om i klartext hur
beslutsordningen tu och att det &irfdr inte :ir niidvAndig ftir styrelsen
att agera i frigan.
Vi fttreslAr dArfbr stdmman avslA motionen.

Nr4

Vi anser att det mAste vara till nytta att samarbeta med dom Owiga
allm?inningarna i lflnet.
Just nu sA flr tAgan om naturvirdshdnsyn, som drabbar alla allmiinningar
aktuell.
Ett rcmissvar har skickats orr den ftireslagna kilometerskatterl som vi befarar,

om den gAr igenonr, drabbar skogsniringen vildigt hArt.

Vi ftreslir stimman avsli motionen.
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