
Protokoll ftirt vid ordinarie stdmma med
Vilhelmina 6vre Allminningsskog, siindagen den 7 juni 2015 kl. 10.00

i Byagirden, Dikanls

Nervaro- och rostlengd samt fullmakter bifogas protokollet.

Styrelsens ordfOrande Hans Hansson hdlsar deltagarna velkomna till dagens stemma med f6rord.
Darmed f0rklaras stemman 6ppnad.

sl
Val av ordfdrande f6r stamman, vitket skall fiirrettas eftel huvudtalet

Stdmman beslutar att valja K G Abramsson till stemmans ordfdrande. Elisabet Jonsson har av styrelsen
utsetts att fora dagens protokoll.

s2
Godklnnande av dagordning

Till dvriga fregor anmdls fraga om bidragsutdelning aktualiserad av styrelsen, frAga ang. utrensning av
styrelseledamdter vid hoststemman 2014 itaml'td av Anders Larsson och domstolsutslag gellande att
jaktratt eJ kan overforas, vilken fraga anmals av Kenneth Andersson.

Stamman beslutar att godkanna dagordningen med angivna tillagg.

s3
Val av tva justerare

stemman beslutar aft valja Hans Holmberg och Kenneth Andersson att justera dagens protokoll.

s4
Val av tva rostraknare

stdmman beslutar att valja Joel Hermansson och Hans Einarsson som rostrgknare for stamman.
Narvaro- och rostlangd bifogas protokollet.

s5
Fraga om st{mman6 behdriga utlysande

Stemman har utlysts iVK, VF, Vilhelmina Aktuellt och pa Allmenningens hemsida.

Stamman beslutar att stamman utlysts i vederborlig ordning.

s6
Godkinnande av register 6ver delegarfastigheter och dess igare

Fredrik Jonsson redogor for regrstret vilken uppdaterats drygt tve veckor fore dagens stamma.

Stamman beslutar att godkanna registret.

s7
Frega om protokollets f6rvaring under besvarstiden

Stamman beslutar att protokollet ska fOrvaras pa Allmanningens kontor under besvarstiden samt goras
tillgengligt pa Allmanntngens hemsida.
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s8
Framliggande av styrelsens f6waltningsberittelse f6r det fdrflutna rakenskapsaret jemb dervid

fogad redovisning samt revisorernas berettelse f6r samma 5r

Hans Hansson och Fredrik Jonsson redogor for forvaltningsberattelsen. K G Abramsson Eser upp
revisorernas berattelse dar Fredrik Jonsson uppmerksammar stamman om att granskningen skett for 2014
och inte 2013 som stAr iden till kallelsen bifogad berettelse. Originalhandlingen innehaller korrekta uppgifter
om aktuellt rekenskapser.

Stamman besluter att legga dessa till handlingarna.

ss
Beslut om anvendning av 6verskott frin redovisat rakenskapsar

Styrelsen foreslar at resultatet disponeras sA att utdelning till delagarna gors med 1 304 O0O kr (1 000
kr/skal) och att 1 140 518 kronor balanseras i ny rakning och fonderas.
Kenneth Andersson yrkar forst utdelning aven av det belopp - 1 140 518 kronor - som styrelsen fOreslagit att
balanseras i ny rakning och fonderas, men andrar sedermera sitt yrkande till aft halften av defta belopp delas
ut till delegarna och resterande f6reslas fonderas.

sedan ordforanden provat forslagen, finner han att stamman beslutat enl. styrelsens forslag till
resultatdisposition.

Reservation: Kenneth Andersson till f0rmAn fdr eget yrkande.
Reservation: Anna-Martha Lidberg till forman fOr Kenneth Anderssons yrkande.

s'|0
Frigan om ansvar6frihet fdr styrelsen f6r den tid f6rvaltningsbereftelsen omfattar

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet for styrelsen i enlighet med revisionsberettelsen.
Kenneth Andersson yrkar att ansvarsfrihet fOr styrelsen inte beviljas.

stemman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet for den tid forvaltningsberattelsen omfattar.

Reservation: Kenneth Andersson enl. bilaga.
Reservation: Anna-Mertha Lidberg med samma motivering som Kenneth Andersson.

s11
Arvoden och e6attnlngar till allmenningsstyrebens ordfiirande, aivriga styrelseledamoter,

valberedning samt av deltgarna valda revisorer.

Valberedningen foresEr ofdrendrade arvoden och ersattningar till samtliga fortroendevalda med
indexupprekning enl. gangse forfaringssett fran 201 6-01 -01.

Stamman beslutar i enlighet med valberedningens forslag.
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s12
Fran fiiregaende stemma vilande fdrslag

Hans Hansson meddelar att det inte finns nAgra vilande f6rslag.

s13
F.igor 6om i laga ordning henskjutits till stamman

Hans Hansson meddelar att det inte finns nagra henskjutna fragor till stamman.

s14

Motion fran Eriksberg 1:8 ang. frikiip av tomtmark (bilaga)

Styrelsen foreslAr avslag pa namnda motion.

Stemman beslutar i enlighet med styrelsens fOrslag.

srs
Framtida avverkningsnive

Styrelsen har berett fregan om framtida awerkningar. Fredrik Jonsson fOredrar styrelsens f6rlag, vilket
inneber oforandrad awerkningsnivA om 25 000 m3fub i medelawerkning och med anpassning till vid varje
tidpunkt r6dande konjunkturlage och virkespriser. Forslaget avses galla tills vidare.

Kenneth Andersson foreslar att den foreslagna awerkningsnivAn ska galla tre ar och darefter bli foremAl for
stammans provning.

stamman beslutar i enlighet med styrelsens forslag med andring att beslutet ska galla i tre er.

s16
Ovriga frlgor

Styrelsen delger st€mman sina funderingar om att viss del av utdelningen till delagarna isteltet kan ske
genom bidrag till olika verksamheter inom omredet. Styrelsens frega till stemman er om styrelsen ska utreda
fragan eller forkasta densamma.
Anders Larsson och Osten Stenlund staller sig bakom att styrelsen utreder fragan om bidragsutdernrng.
Kenneth Andersson och Anna-Menha Lidberg forkastar att styrelsen utreder fragan om bidragsutdelning.

Stemman beslutar att styrelsen ska utreda frAgan om bidragsutdelning for att senare inge stammofdrslag.

Kenneth Andersson beger votering. stemman beslutar att forsdksvotering ska genomf6ras.
Efter genomford f0rsoksvotering finner ordforande att stamman beslutat ge styrelsen i uppdrag att utreda
frAgan om bidragsutdelning med rostsiffrorna 1 1 mot 6.

Reservation: Kenneth Andersson och Anna-Mertha Lidbera.

"in
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Anders LaFson redogor fdr sina synpunkter, vilka even har delgetts pa internet, pa valberedningens
hantering ang. forslag till val av styrelseledamoter fran Fatmomakkeblocket infor hoststemm an 2014. FtAga
riktas till Hans Einarsson om bakomliggande faktorer vilken besvaras. Anders Larsson anser frAgan
besvarad vilket noteras av stamman.

Valberedningen har aven lamnat en f0rklaring (bifogas protokollet) vilken upplases av K G Abramsson.

Stamman noterar n6gra forslag till forbattringar
- utbildning infdr valberedningsuppdrag
- att valberedningens fdrslag ska ingA i kallelsen till stemma fdr storre Oppenhet av valberedningens arbete
och forslag
- utbildning for alla inom styrelsen
- introducera ungdomarna.

Kenneth Andersson henvisar till HD-dom att jaktretten inte kan overforas till annan utan kvarster nos
delagare vilken annars fAr inskrankt dispositionsratt i och med aft arrende/avgifter maste betalas lika som for
utomstaende. Underlag fdr fr6gan bifogas.

Hans Hansson meddelar att det kommit en ny dom, vilken anses stodja allmanningens mojligheter att
hantera jaktrettsupplAtelser pe det saft som sker inom Vilhelmina Ovre Allmanningsskog.

Stdmman noterar att fragan enyo nu har diskuterats vid denna stemma och att fragan er anmald, men att
inga formella beslut nu kan tas av stemman.

s17
Mtitet avslutas

Hans Hansson delar ut blommor till presidiet varefter motets ordfdrande forklarar m6tet avslutat efter det att
styrelsens ordforande inbjudit till lunch i Sagagerden.

Vid protokollet Ordfdrande

Elisabet Jonsson

JusterasJusteras
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