
Protokoll fiirt vid ordinarie stAmma med
Vilhelmina 6vre Allmdnningsskog, liirdagen den 11 juni 2016 kl. 10.00

i Saxniisgirden, Saxnds.

Narvaroregistrering sker direkt vid ankomst till stemman.
Nervaro- och rostlangd samt fullmakter bifogas protokollet.

Styrelsens ordfOrande Hans Hansson halsar deltagarna valkomna till dagens stamma med fdrord.
Ddrmed f0rklaras stamman 0oDnad.

sl
Val av ordftirande for stamman, vilket ska ttirrattas efter huvudtalet

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

s2
Godkennande av dagordning

Till dvriga frAgor anmals fraga om styrelsens utredning av aganderettsfragan for jakt och fiske enl.
rekommendation av Jonny Holmgren vid Allmanningsstamma 2014-06-07 framford av Daniel Axelsson samt
fraga om den lagstadgade grunden for Vilhelmina Ovre Allmanningsskog fOr utlosen av ej inom orten boende
delagare som inte ingar i en jord- eller skogsbruksfastighet framford av Kenneth Andersson.

Stamman beslutar att godkanna dagordningen med angivna tillagg.

s3
Val av tva justerare

Stemman beslutar att valja Conny Larsson och Conny Billman att justera dagens protokoll.

s4
Val av tva rdstraknare

Stamman beslutar att velja Hans Holmberg och Hans Einarsson som rtistrgknare for stamman.
Narvaro- och rostlangd bifogas protokollet.

ss
Friga om stimmans behOriga utlysande

Stamman har utlysts i VK, VF, Vilhelmina Aktuellt och pa Allmanningens hemsida.

Summan beslutar att stamman utlysts i vederborlig ordning.

s6
Godkannande av register 6ver delagarfastighetel och dess agare

Ingela Brorsson redogor for registret vilket uppdateras ldpande utifran de uppgifter som inlamnas till kontoret.
Narvarande vid stamman har jnregistrerats vid ankomst varvid regrstret aven nyttjas som rostlangd vid
dagens stamma.

Stamman beslutar att godkenna registret vilken ocksa blir rostlangd.

Reservation: Kenneth Andersson med motiveringen att delagarregistret inte kan godkannas som rOstlangd
eftersom det inte er rubriksatt under denna paragraf i dagordningen samt att rostratt enbart kan innehas av
delegare som eterfinns under S3 i Allmanningslagen 1952:167 .

Sida 1 av 4

/T
, 1- fitrt'U

L



Protokoll frirt vid ordinarie stimma med
Vilhelmina 6vre Allmdnningsskog, lrirdagen den 11 juni 2016 kl. 10.00

i Saxnisgirden, Saxnds.

s7
Friga om protokollets fiirvaring under besvarstiden

Stamman beslutar att protokollet ska fdrvaras pe Allmanningens kontor under besvarstiden samt gOras

tillgangligt pa Allmenningens hemsida.

s8
Framlaggande av styrelsens fdrvaltningsberettelse fdr det fiirflutna rAkenskapsaret jemte darvid

fogad redovisning samt revisorernas berattelse f6r samma ar

Hans Hansson redog0r f0r styrelsens berattelse. Fredrik Jonsson redog0r fdr den skogliga verksamheten
och Ingela Brorsson redog0r for balans- och resultatrekningar. lvan Larsson laser upp revisorernas
berattelse.

Kenneth Andersson staller fraga till revisor lvan Larsson om revisorerna har informerats om hur den s k
markagarforklaringen har hanterats av styrelsen och vad som blir konsekvenserna av styrelsens behandling
av den frAgan. Ivan Larsson redogdr fdr hur revisionen genomfors. Hans Hansson informerar om hur denna
fraga har hanterats.

Stamman beslutar att legga dessa till handlingarna.

Reservation: Kenneth Andersson med anledning av styrelsens hantering av den s k markagarforklaringen.

se
Beslut om anvandning av tiverskott fran ledovisat rakenskapsar

Styrelsen fdreslar aft resultatet disponeras sa att utdelning till delagarna gors med I 956 OO0 kr och att
904 000 kronor balanseras i ny rekning.

Stamman beslutar enligt styrelsens forslag.

s10
Frigan om ansvarsfrihet f6r styrelsen f6r den tid ftirvaltningsberattelsen omfaftar

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet fdr styrelsen i enlighet med revisionsbereftelsen.

Kenneth Andersson yrkar att ansvarsfrihet fdr styrelsen inte ska beviljas bl. a med anledning av styrelsens
hantering av den s k markagarforklaringen.

Stamman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet f6r den tid forvaltningsberattelsen omfattar.

Reservation: Kenneth Andersson till fOrman fOr eget yrkande.

s11
Arvoden och ersattningar till allmanningsstyrelsens ordfdrande, iivriga styrelseledamdter,

valberedning samt av delagarna valda revisorer.

Valberedningen foreslar ofdrendrade arvoden och ersattningar till samtliga fortroendevalda med
indexupprdkning enl. gangse forfaringssatt fran 2017-01-01.

Stemman beslutar i enlighet med valberedningens fdrslag.

Det noteras till protokollet att ingen fdretredare for valberedningen ar nervarande vid stamman.

/4(Sida 2 av 4



Protokoll frirt vid ordinarie stimma med
Vilhelmina 6vre Allmdnningsskog, lcirdagen den 11 juni 2016 kl. 1O.OO

i SaxndsgArden, Saxnes.

s12
Val av valberedning och suppleanter fdr 4 er (i fdrekommande fall)

Hans Hansson informerar om att kompletteringsval kommer att ske vid hoststemman i Dikanas avs
Dikanesblocket. Daretter kommer val av valberedning att genomfdras pe varstemman 2017 och avse de
kommande fyra aren

Anders Larsson framfor 0nskemal om att valberedningen ska delta vid stemmor och styrelsemOten.

s13
Fran fdregaende stamma vilande fiirslag

Hans Hansson meddelar att det inte finns nagra vilande f6rslag.

s14
Frigor som i laga ordning hanskjutits till stamman

a) Motion anq. visionsarbete (bilaoa 1)

Greger Olofsson redogor f0r sin motion . Stamman diskuterar hur visionsarbetet kan genomforas och vilka
fragor som forst maste klarlaggas.

eftersom den ligger inom en annan kommun. ldag inbringar dlgjakten inom Asele ca 250 000 kronor j

arrendeintakt. Vid delegarforbehall inbringas ca 15 000 kr.

Stamman beslutar rekommendera styrelsen att arrendera ut elgjakten pa ej infiirlivad mark inom Asele
kommun till hcigstbjudande.

s15
Ovriga frigor

Daniel Axelsson staller fragan till styrelsen om negon utredning har gjorts i aganderattsfregan i forsta hand
ner det geller fiske och i andra hand jakt, enl. rekommendation frAn Jonny Holmgren vid stamman
2014-06-07.

Hans Hansson svarar att styrelsen helt enkelt inte orkat, men att fragan kan behandlas inom ramen fdr
beredningen av motionen f0r Visionsarbetet.

Kenneth Andersson vill ha en redovisningen av den lagstadgade grunden for vilhelmina ovre
Allmanningsskog. Kan t.ex. Allmanningen losa ut delagare ej inom orten boende vilka inte innehar taxerad
jord- eller skogsbruksfastighet?

Stamman menar att detta kan inga i bredningen av motionen fOr vjsionsarbete.

Osten Stenlund, Anders Larsson och Greger Olofsson yrkar bifall till motionen.

stemman beslutar att bifalla motionen med beredningsansvar f6r styrelsen inf6r hoststamman.

b) Alojakt oe inkctota marker ei inforlivade i Allmanninosskoqen (bjlaoa 2)

Fregan galler enbart mark jnom Asele eftersom den inte ar inforlivad i Allmanningsskogen vilket inte kan ske
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s16
Miitet awlutas

Ordforanden tackar fOr deltagande och forklarar motet avslutat. Hans Hansson delar ut blommor till presidiet
och inbjuder till lunch i restaurangen pa Saxnasgarden.

rusteras 
) /tu

C6nf{r,""on
6ry6ilL*--

J usteras

Conny Billman

OrdfOrande

Sida 4 av 4


