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Protokoll fbrt vid ordinarie stiimma, enligt reglemente 55 $, med
Vilhe[nina Ovre Allmsnningsskog liirdagen 8 juni 2013 kI. 10.00 i
Saxniis

sl
Ordinarie ordftiranden Hans Hansson hdlsade deltagama viilkomna till
staimman i Saxniis med fiirhoppningen att nedliiggningen av
Vilhelminas6gen inte skulle drabba Allmiinningen allt fdr h6rt.
Hemsidan ska komma igAng igen efter att den varit utsatt ftir hacking.
Vidare upplyste han att Alf Nilsson pA egen begdran begdrt att fA sluta
sin anstiillning. Tj?insten har varit utanmonserad och lockat 35 sdkande,
de flesta kvinnor och diirfiir iir "risken" stor att Alfs eftertriidare blir en
kvinna (Carina Olofsson anmiirkte pA ordftirandens felaktiga ordval
istdllet fiir "risken" borde han siiga "chansen").
Diirmed ftirklarade han stiimman 6ppnad.

$2

StAmman valde ftiljande presidium:
Ordftirande: KG Abramsson. Vice ordftiranden Ivan Larssorr
Av styrelsen anstiilld sekreterare: Boo Jonsson.

s3

Den ftireslagna dagordningen (bil. l) godkiindes.

$4

Till protokolljusterare utsegs Carina Olofsson och Daniel Axelsson.

$s

Till rdstriiknare ftir stiimman valdes Anders Larsson och Hans
Einarsson.

$6

Fastslogs att stdmman varit behdrigen uflyst i VK, Folkbladet och
Vilhelmina aktuellt. Ska aven inftras pA hemsidan niir den firngerar.

s7

ft//r;11 5 7 AlfNilsson liiredrar registret 6ver delegarfastigheter och dess iigare

[1{st1u'JI p,olo ktlc/ (bil. 2), vilket han justerat allt efter inkomna fiir?indringar av

' ' ..rn iigarftirhAllanden.
/'#: Stiimman godklinde registret som tmderlag fiir rdstldngden.
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$8

Stammans protokoll ska ftirvaras pA allmiinningskontoret i Stalon under
besviirstiden samt inftiras pA Allmiinningens hemsida.

se

Framl[ggande av styrelsens ftirvaltningsberettelse verksamhetsaret
2012 och diirvid fogad redovisning samt revisoremas beriittelse ftir
samma 3r. (bil.3)
Hans Hansson ftiredrog: Styrelseberiittelsen (bil 3) sid. 3.

AlfNilsson fiiredrog: Balansrapport och Resultatrapport (bil. 3) sid. 4-8

Skogvaktare Fredrik Jonsson fiiredrog: Skoglig verksamhet (bil. 3) sid.

9-14
AlfNilsson ftiredrog: Jakt (bil. 3) sid. 15, 16.

Alf Nilsson ftiredrog: Resultatrtikning och balansriikning samt

r6relseintiikter (bil 3) sid 19 - 26.
Kompletterande frAgor med anledning av redovisningen besvarades

Revisionsberiittelsen (bil. 3) sid 26 ftiredrogs av revisor Johnny Holmgren.

Kenneth Andersson fiireslAr att "ftireslagen utdelning till delagama" (bil.3)
sid 23 iindras fran 652 000 kronor till 1 000 000 kronor. Stiimman enas om
att detta ftirslag prcivas i samband med att frigan om anviindning av

<iverskott frin redovisat riikenskaps&r behandlas.

St?imman besldt liigga ftirvaltningsberattelsen och revisionsberiittelsen med

godkiinnande till handlingama.

s10

Beslut om uppgjort ftirslag till anviindning av ftir deliigama tillgiingliga
medel

Styrelsen har frireslagit att 652 000 konor ska utdelas till del2igama.

Kenneth Andersson fiireslAr att I 000 000 kronor ska delas ut.

Sedan ordftiranden prdvat f'<irslagen, meddelar han att stlimman

beslutat i enlighet med styrelsens fbrslag. Kenneth Andersson begiir

votering. Voteringen genomftirs enligt andelstalsprincipen under

ledning av de av stiimman utsedda rdstrriknama.

Efter genomfiird rdstrekning, vilken utfaller med 153 280 rdster ftir
styrelsens ftirslag och 23 500 rdster {iir Kenneth Andersson {tlrslag.

har stiimman siledes beslutat i enlighet med styrelsens ftirslag om
utdelning av 652 000 kronor till deliigama och att resterande dverskott

balanseras i ny riikning (bil. 4).

Kenneth Andersson reserverade siq mot beslutet.
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$11

Fdretagande till avgiirande av frigan om ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir
den tid ftirvaltningsberattelsen omfattar

Revisoremas ftireslag: Ansvarsfrihet.

Stiimman beslutar enligt revisoremas iiirslag och beviljar ansvarsfrihet
fiir styrelsen ftir det redovisade riikenskapsiret.

Kenneth Andersson reserverade sig mot beslutet.

$12

Valberedningens ftirslag till arvoden {ijr kommande Ar.

Valberedningen ftirslag: Andring frAn ftiregiende ars beslut: Endast

dagarvode, ej komplettering med mellanskillnad upp till 1 750 kr/dag.
Valberedningen fiireslAr dessutom att bilersaftning ska utgA med enbart

det skattefria beloppet, 18,50 kr/mil.
K G Abramsson ftireslar oftjriindrade arvoden och kostnadsersiittningar.
Carina Olofsson yrkar bifall till KG:s fiirslag. Efter att ordftjranden
prdvat valberedningens fdrslag K G Abramssons m fl ftirslag, finner
ordfiiranden att stamman beslutat om olbriindrade arvoden och

kostnadsersZittningar. Votering begiirs dock, vilken genomfbrs enligt
andelstalsmetoden. Efter genomltird omrdstning (styrelseledamdter

r6star ej) blev resultatet fdljande (bil. 5):

93 960 rdster pi KG Abramssons m fl fbrslag och 36 500 rdster pa

valberedningens frjrslag.
Stiimmobeslut: O{tiriindrade arvoden och kostnadsersiittningar vilket
innebiir ftiljande:
Styrelseordftiranden :

Arsarvode 1,5 prisbasbelopp.
Dagarvode och reseersiittning vid ftiniittning (samma som fiir
styrelseledam6ter). Telefonersiittning 750 kr/ar.

Styrelseledamdter, samt av deliigare valda revisorer och <ivriga

befattningshavare:
Dagarvode mindre iin fyra timmar: 1,2 % av prisbasbelopp.

Dagarvode mer iin fyra timmr: 2,0 Yo av prisbasbelopp

Reseersiittning enligt statligt avtal.
Traktamente: Hel dag 210 kr. Halv dag 105 kr. Nattschablon 105 kr.

Resor till en plats som ligger mer en 50 km frin den vanliga
arbetsplatsen och mer :in 50 km frin bostaden.

Telefonersiittning till valda ledamdter och revisorer 250 kr/ttr.
Stationeringsort ska vara "hemmet" sA som tidigare beslutats.

Den som har ett h6gre lcineavdrag iin grundersiittningen har riitt till
mellanskillnaden upp till 1 750L<rldag. Allmiinningen betalar dels

grunderslittning vid varje fiindttning, dels eventuell 6verskjutande del,

skitlnad mellan grundersattning och redovisat faktiskt ltineavdrag'

Justering av arvoden ska ske frAn den l januari kommande ir i
samband med eventuell ftiriindring av prisbasbeloppet.

Telefonersiittning tillvalberedningsledamtiter: 250 kr/ir och att de vid

valberedningssammantreden erheller dagarvoden enligt samma

bestiimmelser som g?iller ftir styrelseledamdter.
StZimman beslutade att av lUinsstyrelsen ftirordnad revisor erh6ller //, .
ersaftning enligt egen redovisning. -)4- ffi, b
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$13

Val av 1 valberedare och I suppleant ftjr Dikanzisblocket, fttr
kommande 4 Ar.

Stiimman beslutade omval av Klas Persson, ordinarie och Jack Alenius
suppleant.

$14

Punkt 13 p& dagordningen: Enligt styrelseord{tirande Hans Hansson

Iiireligger det inga vilande ftirslag att behandlas vid denna stiimma.
Dock efterlyser Kenneth Andersson en friga som tidigare st?illts till
styrelsen, varefter Hansson meddelar att den kommer att tas upp vid
kommande stamma.

$ls

Frigor som i laga ordning hrinskjutits till stiimman.
Enligt ord. ordf. Hans Hansson finns inga sidana frigor.

$16

Motion: Fdrslag till tindring av $ 1 och $ 2 i reglemente. Motion
inlZimnad av Daniel Axelsson och Maria Hansson (bil. 6). Hans
Hansson fiireslog att motionen remitterades till styrelsen ftir behandling
bl. a. i avseende pA ftirslagens juridiska konsekvenser.

Stiimman beslutade att remittera motionen till styrelsen ftir beredning.

s17

Ovriga frAgor. Kenneth Andersson fiiredrog en skrivelse frAn

lZinsstyrelsen i Nonbotten till regeringen, jordbruksdepartementet ang.

"Oversyn av lagen (1952:167 om allmiinningsskogar i Norrland och

Dalarna)" bil. 7. Kenneth Andersson lovade iterkomma med ftirslag till
st?imman utilrAn den ftiredragna skivelsen.
Stzimman beslutade awakta Kenneth Anderssons kommande atgzirder

och eventuella ftirslag.

s18

Ordinarie ordftiranden Hans Hansson tackade presidiet ftir en viil
genomftird stiimma och gav till presidiet varsin blomsterbukett. Boo
Jonsson avtackades sarskilt med blommor och present ftir mangArigt,
viil genomftirt uppdrag, som seketerare vid mAnga allmiinnings-
st?immor. Hans Hansson altackade dlirefter Alf Nilsson, som pd egen

begiiran slutar sin anstiillning under hdsten hos Vilhelmina Ovre
Allmiinningsskog. Alf Nilsson har varit anstiilld sedan 1989.

Ordliiranden tackade deltagama fiir visat intresse, dnskade alla en glad

sommar och ftirklarade stiimman avslutad.

lfra
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Saxnas 2013-06-08
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TlllSgg i protokoll, Vilhelmlna 6vre Allminnlngsskog ordinarle *amma 2Ofit-{rfft8

57

Kenneth Andersson reserverade sig mot beslutet med motlvering att han anser att
Vilhelmina kommun inte har rdstrett i Allmdnningen.
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