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Protokoll fiirt vid ordinarie Allmdnningsstiimma liirdagen den 7 juni 2014 i

Saxnds.

S1

Ordftjrande Hans Hansson berattar om viktiga hiindelser under 6ret och hdlsar de ndrvarande

delSgarna vdlkomna till stdmman och ftirklarar densamma fdr dppnad. K G Abramsson valdes till

stiimmoordfdrande. lvan Larsson uts6gs till att fora dagens protokoll.

52

Fiireslagen dagordning godkanndes.

53

Tvi justeringsmdn valdes via handupprackning: Merten Larsson och Gijran Eriksson

54

Hans Einarsson och Anders Larsson valdes till rostraknare.

9s

Kallelsen annonserades tv6 och en halv vecka fore stdmman iVK, VF, Vilhelmina Aktuellt samt pe

Allmennin8ens hemsida. Stimman anslgs dirmed beh6rigen utlyst.

56

Fastighetsfdrteckning iiver iigare samt rostetal redovisades samt att den justeras lopande. Kennet

Andersson ansig att Vilhelmina kommun inte skall ing6 i rdstl6ngden. Stamman beslutar att
godkanna redovisat register. Kennet Andersson reserverar sig mot beslutet.

57

Protokollet skall fOrvaras 6 Allmiinningens kontor iStalon under besvarstiden.

E8

Hans Hansson f<iredrar forva ltn ingsbe ratte lsen med befattn ingshava re och framtida utveckling fram

till stycket som behandlar skogsbruket. Fredrik Jonsson, skogsvaktare, redovisar hiindelser som rdr
virkesf<irsaljning, skogsvird samt vegbrytning och underh6ll. Det finns ett antal skogskubik som ligger

kvar efter stormens hdrjningar, ca 500 m3f finns som ger att bearbeta maskinellt. dvriga smA poster

som ligger spridda iskogsbestendet skdnks bort der det finns intressenter. Ingela Brorsson redovisar

resultat- och balansr6kning f<ir det gengna verksamhetseret med tillh6rande notanteckningar,

redovisningsprinciper samt bokslutskommentarer. Jonny Holmgren, en av tvA valda revisorer,
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ftiredrar revisionsberattelsen dAr det framgAr att revisorerna fciresl6r ansvarsfrihet f6r styrelsen

avseende verksamhets6ret 2013.

Stemman beslutar faststSlla resultat- och balansrAkning samt lagga revisorernas berettelse till

handlingarna

s9

Stimman beslutar bitrdda styrelsens fdrslag till delegarutdelning samt att faststella fOreslagen

resultatdioosition.

910

Stemman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet f6r det gengna verksamhetsAret. Kennet Andersson

reserverar sig mot beslutet.

$11

Faststellande av arvoden: Valberedningen fiiresl6r ofdrandrade arvoden och ersettningar till samtliga

fiirtroendeva lda. St;mman beslutar ienlighet med valberedningens f<irslag. Styrelsen deltog inte i

beslutet.

912

Val av tv6 valberedare frin Fatmomakke-blocket fdr en tid av fyra 6r. Tvd personer ftiresl6s, Mirten
Larsson, Marsliden samt Patrik Neslund, Saxnes. StAmman beslutar velja de tve f0reslagna

personerna.

913

Inga vilande f6rslag fanns att behandla.

514

Inga fr6gor fanns hinskjutna till stdmman.

g1s

Motion frdn Rolf Lidberg; Avskaffande av avgifter f6r husbehovsfiske fatr delagarfastigheterna.

Styrelsen har behandlat motionen och anser att styrelsen skall behandla frigan och med det anser

styrelsen att motionen er besvarad. stemmodeltagarna anser att fregan skall avgdras av stemman.

Stemman besluta att avgtira fr6gan genom rijstning och att det skall ske efter andelstal. Styrelsens

fdrslag till avslag till motionen besvaras med JA, de som rtjstar ienlighet med motioneren besvaras

med NEJ. Resultat efter omrdstning: JA u7 140 riister, NEJ 40 200 rdster allt efter brukliga 10 %

avdrag. Stemman beslutar bitrada styrelsens f0rslag till avslag enligt omr6stning. Kennet Andersson,

Egon wallner och Anna Merta Lidberg reserverar sig mot beslutet.
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516

Ovriga frdgor

Jonny Holmgren rekommenderar styrelsen att utreda eganderettsfragan, i f6rsta hand ner det geller

fiske och i andra hand jakt, Kennet Andersson anser att en iiversyn av besverstiden ses over se den

harmoniserar med gengse ordning som i6vriga samhellel, Det kommer att utredas av styrelsen och

f6redras pA hiiststamman. Allmiinningsfdrbundet utrederjust nu fragan kring dubbelregistrering av

mark. Inga beslut ;r fattade i erendet. Hans Holmberg fragade hur mycket som blev fonderat 2012

och fick svaret 5 500 000 kr. Styrelsen undersdker stdndigt m6jligheten att inforskaffa mer

markinnehav.

9u

Ordfiirande Hans Hansson tackade f6r givande diskussioner och fiirklarade diirmed stemman f6r

avslutad.
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