Hejsan och tack för vår stämma i Saxnäs. Det blev ett ja för en fortsättning på min motion.
Vi skall bilda en arbetsgrupp som tar fram en projektplan inklusive en ansökan om medel för
att genomföra projektet. hur vi skall få fram korta- och långsiktiga mål för VÖA.
Vi måste även undersöka möjligheter till bidrag för projektet. Detta för att ta fram material och
en resurs-pool av experter för respektive område. Det pratades en hel del på stämman om
de områden som jag hade tagit upp på bilagan till motionen, dessa känner jag är viktiga. Men
det är kanske några flera områden som ni har kommit på efter stämman som vi skall ta upp
för att få en klarhet om.
Vi måste få fram 4-5 personer som är intresserade av detta. Hans Hansson och jag kommer
att träffas i slutet av denna månad (Juni) för att ta fram en grupp, hoppas att ni hör av er och
kommer med idéer. Senast söndagen den 26/6.
Bilaga; 1. Bildandet av allmännings- och besparingsskogarna och VÖA? I Början av 1900-talet.

2. Hur har förutsättningarna ändrats för att leva och verka i bygden och vilken roll kan VÖA
spela det sammanhanget? Vem försvarar våra rättigheter som markägare (ny byggare) i
området?
3. Hur kan Vilhelmina övre Allmänning bli en stark resursers i bygden?
- Vad kan vi tjäna pengar på; skogen, ballast, arrenden, bär, svamp etc?
- Vilka förväntningar på driften, avkastning kan vi ställa på en resurs och en
organisation i den storlek som VÖA?
- Vilken kompetenser/kunskaper behövs för att vi ska kunna bli en stark resurs?
- Hur kan man skapa fler arbetstillfällen i bygden?

4. Är lagar och reglementen uppdaterade och följer de varandra?
- Vilken princip för rättigheterna till jakt och fiske ska tillämpas; en rättighet per
fastighet, eller skall samtliga delägare till delägarfastigheten ha en rättighet?
- Är det möjligt och önskvärt att ändra reglerna för utdelning, från kontantutdelning
till mer av den modell som tillämpas i Jokkmokks sockenallmänning alt.
Älvdalen?

5. Är det juridiskt möjligt att upplösa VÖA och vad skulle det i så fall få för konsekvens
allmänningarna och är det juridiskt möjligt?
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