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Protokoll fiirt vid andra ordinarie Allmdnningsstdmman Saxnds den

5 december 2015.

91

Allmenningens ordfiirande Hans Hansson h6lsar alla vdlkomna och nemner i sitt huvudtal att det varit

en normal hdst med rotpostftirsiljning dock med ett legre pris en fiirventat. Vindkraftsfrigan har

idag tystnat helt. Arrendefrigan har nu avgjorts och den sager att styrelsen har ratt att avgora dessa

fr6gor. Efter huvudtalet valdes K G Abramsson till ordftirande fdr stdmman.

s2

Fdreslagen dagordning godkinndes med tilldgg frSn Greger Olofsson att under 514 (ordet fritt) foras

en oppen diskussion kring Allmanningen.

93

Till justeringsman valdes Greger Olofsson och Ake Nilsson

94

Som riistraknare valdes Hans Holmberg och Hans Einarsson

9s

Stiimman har utlysts i VK, VF, Vilhelmina Aktuellt samt p6 Allmenningens hemsida. Med detta ansegs

stemman beh0rigen blivit utlysts.

96

upprattat register over del6garfastigheter och dess dgare fdrevisades och godkdndes. Kenneth

Andersson reserverade sig mot att Vilhelmina kommun finns med p3 denna f6rteckning.

g7

stemmoprotokollet skallftirvaras pa Allmdnningens kontor i stalon under besvirstiden enligt

stammans beslut.

E8

Fyllnadsval e suppleant till styrelsen for 2016. Stamman valde Tommy Johansson, Matsdal till

suppleant i styrelsen fiir er 2016.

9e

Val av revisorer fdr 2016.

Stig Ahlenius, Dikands och lvan Larsson, stornas valdes till revisorer for 2016 n i---'
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59 forts.

Val av revisorssuppleanter.

Gunnar Edman, Dikanis och Elisabeth Jonsson, Grytsjd valdes som revisorssuppleanter fiir 2016.

Anna-Merta Lidberg reserverade sig mot att veUa Elisabeth Jonsson som revisorssuppleant eftersom

hon inte er del;gare.

$10

Allmenningsstyrelsen fiiredrar inkomst- och utgiftsstat fdr kommande rekenskaps6r. I samband med

detta fcireslar Kenneth Andersson att styrelsen utreder hur en framtida utdelning kan se ut. Stamman

godkinner styrelsens f6rslag till inkomst- och utgiftsstat fiir kommande rekenskaps 5r. Anna-Mdrta

Lidberg och Kenneth Andersson reserverar sig med hinvisning till 56 i reglementet ftir Vilhelmina

0vre Allmdnningsskog.

s11

Stamman beslutade att kallelse till stemmor skall kungdras iVK, VF, Vilhelmina Aktuellt och pe

Allmanningens hemsida (som tidigare).

912

Inga vilande fiirslag fren tidigare stemmor fanns att behandla.

513

Inga fr6gor har i laga ordning hdnskjutits till stemman.

514

Ovriga frigor

Greger Olofsson vill p6minna styrelsen att fren st5mman 2013 dar det beslutades att riisteordningen

skulle utredas. Vidare ans6g Greger Olofsson att alltfijr minga stora och viktiga fragor skdts pe

framtiden. Detta kan skapa oenighet bland delSgarna. Vidare sa anser Greger O att styrelsen skall

titta pa utbildningsfrAgan fdr styrelseledamdter och suppleanter. Greger o efterlyser att det h6lls en

hearing kring avkastning och fiirvaltning av Allmenningen. Han 6nskar ett st6rre engagemanB fran

styrelsens sida med en tydlig melbeskrivning. Vidare sA onskar Greger O en tydligare redovisning 6ver

inkomster och utgifter. Kenneth Andersson hdnvisar till lag frin 1925 diir det foreskrivs att jakt och

fiske skall vara fritt for delegarna iAllmenningen. Kenneth Andersson menar att arrendeavtalen skall

indexregleras fiir att underl;tta hanteringen. 0sten Stenlund accepterar att styrelsen kan arrendera

ut jakt och fiske och 5r nojd med den ordningen.

Styrelsen noterar framf6rda diskussioner och ftirslag.
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5ls

stammans ordfdrande tackade f6rvel genomlbrd stilmma och lSmnar iiver klubban till

Allminningens ordftirande som avslutar stamman och habar alla viilkomna till lunch.

Justeringsman
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