
Anteckningar förda vid träff med Styrelsen för Jokkmokk´s Allmänning. Närvarande från Vilhelmina 

Övre Socken Allmänning, från Styrelsen: Hans Hansson, Hans Holmberg, Hans Einarsson, Signar 

Johansson och från Visions gruppen Greger Olofsson och Ivan Larson. 

Jokkmokk  första och andra februari 2017 

 

Jokkmokk´s Allmänning har ingen lagfart på S1, däremot alla fastighetsköp som görs stannar kvar 

med sina fastighetsbeteckningar. 

Jaktfrågorna hanteras av styrelsen på uppdrag av stämman, fiskefrågor är av så liten volym så den 

behandlas inte. 

SCA är nästan 50%-ig delägare i Allmänningen och har en plats i styrelsen och fram till dags datum 

har det aldrig varit några bekymmer att SCA sitter i styrelsen. 

Man tillämpar solidarisk utdelning till delägarna sedan kan delägarna söka bidrag till de 

skogsåtgärder som utförs. 

Frågor som nu är aktuella inom Jokkmok´s Allmänning: 

Man arbetar med att utforma en media strategi för att synas bättre i samhället. Upparbetar 

målbilder både på kort och lång sikt framför allt inom skogsproduktion. Allt detta i akt och mening att 

stärka Allmänningens röst i samhället. Ny hemsida är under framtagning där man vill sprida 

nyhetsflödet inom Allmänningen. För att bli mera aktiv i näringsfrågor har man bildat Allmänning AB 

som arbetar som ett lokalt riskkapital bolag i nära samarbete med de lokala bankerna. Man har alltid 

samråd innan all avverkning. Arbetar hårt med media profilering. Man arbetar fram förslag till 

framtida markbyten. Man vill inrätta en ny tjänst för att bevaka näringspolitisk verksamhet, där man 

kan tänka sig att alla Allmänningar från BD, AC och Dalarna delar på kostnaderna för denna tjänst. På 

frågan om certifiering så anser man att det är ett måste för framtiden även om det kan ses som ett 

nödvändigt ont. 

Efter ett mycket intressant och givande möte tackade vår ordförande Hans Hansson för att vi fick ta 

upp deras tid. Visions gruppen fick många uppslag till eventuella åtgärder för vår styrelse att arbeta 

med. 
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