
Protokoll fiirt vid ordinarie stiimma med
Vilhelmina 6vre Allminningsskog, fredagen den 13 december 2013 kl. 18.00.

Fiirsamlingshemmet, Di kanAs

Narvaro- och rdstlista bifogas.

Styrelsens ordf6rande Hans Hansson halsar deltagarna vdlkomna till dagens stilmma och

informerar bl.a. att Allmanningen klarat sig bra frAn stormen Hilde samt presenterar Ingela Brorson

som 6vertagit Alf Nilssons tjanst pa kontoret i stalon. Darmed forklaras stamman oppnad.

sr
Val av ordfiirande ftir stdmman

Stemman beslutar att vilja K G Abramson till ordforande och Greger Olofsson till vice ordforande.

Som sekreterare presenteras och anmals Elisabet Jonsson.

s2
Godkdnnande av dagordning

Stemman beslular att godkanna dagordningen, vilken bifogas protokollet'

s3
Val av fua justerare

stamman beslutar att valja conny Larsson och Kenneth Andersson att justera dagens protokoll.

s4
Val av tve rostrSknare

stemman beslutar att valja stig Jonsson och Hans Einarsson som rostreknare f6r stSmman.

Narvaro och rostlista bifogas protokollet.

s5
Friga om stammans behdriga utlysande

stamman har utlysts i vK, vF, Vilhelmina Aktuellt och pa Allmanningens hemsida.

Stdmman beslutar att stamman utlysts i vederborlig ordning.

s6
Godkdnnande av register iiver delSgarfastigheter och dess Sgare

Hans Hansson redogor fdr registret.

Kenneth Andersson yrkar att inte godkanna registret.

Stamman beslutar att godkanna registret.

Kenneth Andersson beger votering och stemman beslutar f6rs6ksvotering '

Efter genomford fdrs6ksvotering meddelar ordforanden att stamman beslutat att godkanna

registret.

BeServglien: Kenneth Andersson, Anna-Mdrtha Lidberg och Ulla Andersson'
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Protokoll fiirt vid ordinarie stAmma med
Vilhelmina 6vre Allmlnningsskog, fredagen den 13 december 20'13 kl' 18.00.

Fiirsamlingshemmet, Dikands

s7
Friga om protokollets fdrvaring under besvdrstiden

Stamman beslutar att protokollet ska fdrvaras pa Allmanningens kontor under besvdrstiden.

s8
val av revisorer och suppleanter frir granskning av ndstkommande Ars rikenskaper

Inget f6rslag har inkommit frin valberedningen ang. val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stamman beslutar att valja:

Revisor: Jonny Holmgren, Storholmen.
Revisor: Stig Alenius, Dikanas

Personlig suppleant: Conny Larsson, L6vberg.

Personlig suppleant: Gunnar Edman, Dikanas

se
Styrelsens f6rslag till inkomst- och utgiftsstat fdr nestkommande Ars rdkenskaper (bil.1)

Hans Hansson och Fredrik Jonsson redogdr for givet fdrslag.

Stdmman beslutar att faststella fdreslagen inkomst- och utgiftsstat fdr 2014.

Reservation: Anna-Martha Lidberg gallande markupplitelser i inkomststat.

Reservation: Kenneth Andersson gallande de h69a fastighetskostnaderna.

s10
Beslut om hur allminningsstdmma skall kun96ras

stamman beslutar att_kungorelse ska ske som tidigare ivK, vF, vilhelmina Aktuellt och via

Allmanningens hemsida.

pi f6rslag noteras till protokollet att styrelsen bdr tillse att deldgarna delges information om

kungorelser till allmanningsstamma i samband med att delagarna far information om utdelningar.

s1l
Henskjuten frAga gAllande fiske (bil. 2) 'y-'

Hans Hansson redogor for arendet och meddelar darmed att styrelsen besvarat fragan.

Reservation: Kenneth Andersson.

s 12

Frin fiiregiende stamma vilande ftirslag

Hans Hansson meddelar att det inte finns nAgra vilande fdrslag.
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Protokoll f<irt vid ordinarie stemma med
Vilhelmina 6vre Allmdnningsskog, fredagen den 13 december 2013 kl. 18.00.

Ftirsamlingshemmet, Dikands

s13
Motioner (bilaga 3-5)

Stig Eriksson (bil. 5): Styrelsen har inget eget fdrslag och 6verl6ter ddrmed till stamman att
avgdra arendet.
Hans Hansson yrkar bifall till att marken forsaljs till Stig Eriksson.
Kenneth Andersson yrkar att mark inte ska forsiiljas.

Efter genomf6rd omrdstning meddelar ordforanden aft stamman beslutat att bifalla Hans Hanssons
fdrslag innebarande fdrsaljning av mark till Stig Eriksson.

Kenneth Andersson begdr dock votering som fdreslas ske enl. rdstetal.
Stamman ajourneras kl. 19.35 fdr rcistraknarnas iordningstdllande av rdstetal och f6r servering av
kaffe.

Stamman eterupptas kl. 20.1 5.

Sedan omrostning genomf6rts konstaterar ordfdranden att Hans Hanssons f6rslag har erhillit
102 250 r6ster och Kenneth Anderssons f6rslag 28 500 roster.

Stemman har sAledes beslutat att fdrselja mark till Stig Eriksson samt uppdrar till styrelsen att
verkstalla f6rsaljningen.

Reservation: Kenneth Andersson, Ulla Andersson, Anna-Martha Lidberg och Egon Wallner.
Stig Eriksson deltar inte i beslutet pga. jav.

Daniel Axelsson (bil. 3):

Styrelsen yrkar bifall till motionen.
Stemman beslutar att bifalla styrelsens f6rslag.

Kenneth Andersson motion I (bil 4):
Hans Hansson redogdr f6r styrelsens fdrslag i arendet vilket innebdr att motionen anses besvarad
och att stamman ddrmed f6resl6s avsld motionen.
Kenneth Andersson yrkar bifall till motionen.
Efter genomford omrostning forklarar ordforanden att stamman beslutat i enlighet med styrelsens
forslag. Kenneth Andersson begar dock votering genom rdstrakning enl. rdstetal.

Efter genomford omrostning enligt rdstetal, konstaterar ordfdranden att stamman beslutat i enlighet
med styrelsens forslag med rdstsiffrorna '102 250 f6r styrelsens f6rslag och 28 500 f6r Kenneth
Anderssons f6rslag. Stdmman har ddrmed beslutat i enlighet med styrelsens fdrslag.
Reservation: Kenneth Andersson.

Kenneth Andersson motion 2 (bil 4):
Hans Hansson redogor f6r styrelsens fdrslag i drendet vilket innebdr att motionen anses besvarad
och att stamman fdreslas avslA motionen.
Kenneth Andersson yrkar bifall till motionen.

Efter genomfdrd omrostning forklarar ordforanden aft stamman beslutat i enlighet med styrelsens
forslag. Kenneth Andersson begJr dock votering genom rostrakning enl. rostetal.
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Protokoll fiirt vid ordinarie stdmma med
Vilhelmina 6vre AllmAnningsskog, fredagen den 13 december 2013 kl. 18.00.

Fiirsamlingshemmet, Dikaniis

Efter genomfdrd omr6stning enligt rdstetal, konstaterar ordfdranden att stamman beslutat i enlighet

med styrelsens fdrslag med r6stsiffrorna 102 250 for styrelsens forslag och 28 500 for Kenneth
Anderssons fdrslag. Stdmman har ddrmed beslutat i enlighet med styrelsens f6rslag.
Reservation: Kenneth Andersson.

Kenneth Andersson motion 3 (bil 4):
Hans Hansson redogdr f6r styrelsens f<irslag i arendet vilket innebar att motionen anses besvarad
och att stemman foreslis avsli motionen.

Kenneth Andersson yrkar bifall till motionen.

Efter genomford omrostning fdrklarar ordfdranden att stamman beslutat i enlighet med styrelsens
fdrslag. Kenneth Andersson begdr dock votering genom r6strakning enl. r6stetal.

Efter genomfdrd omr6stning enligt r6stetal, konstaterar ordf6randen att stemman beslutat i enlighet
med styrelsens fdrslag med r6stsiffrorna 102 250 for styrelsens fdrslag och 28 500 f6r Kenneth
Anderssons forslag. Stamman har ddrmed beslutat i enlighet med styrelsens fdrslag.
Reservation : Kenneth Andersson.

Kenneth Andersson motion 4 (bil 4):
Hans Hansson redogor for styrelsens f6rslag i erendet vilket innebar att motionen anses besvarad
och att stamman f6reslAs avsli motionen.
Kenneth Andersson yrkar bifall till motionen.

Efter genomford omrostning forklarar ordfdranden att stamman beslutat i enlighet med styrelsens
fdrslag. Kenneth Andersson begar dock votering genom rostrakning enl. rdstetal.

Efter genomf6rd omrdstning enligt rostetal, konstaterar ordforanden att stamman beslutat i enlighet
med styrelsens forslag med r6stsiffrorna 102 250 for styrelsens fdrslag och 28 500 fdr Kenneth
Anderssons f6rslag. Stiimman har darmed beslutat i enlighet med styrelsens forslag.

s14
6vriga frAgor

Egon Wallner efterlyser delgivning av stemmoprotokoll.
Stdmmoprotokollen finns att tillgA pA allmdnningens hemsida.
Dock saknas orotokollet frAn verstamman.

Stamman beslutar att bAda protokollen ldggs ut pd hemsidan.

Klas Persson efterlyser utskick av valberedningens uppdrag.
Utskick har tidigare bara gatt till den sammankallande i valberedningen.

Stamman beslutar att utskick av underlag ska goras till samtliga i valberedningen.
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Protokoll fiirt vid ordinarie stAmma med
Vilhelmina 6vre Allmlnningsskog, fredagen den 13 december 2013 kl. 18'00.

F6rcamlingshemmet, DikanAs

sr5
Mdtet avslutas

Hans Hansson delar ut blommor till presidiet varefter mdtets ordf6rande fdrklarar m6tet avslutat

efter att ha tillonskat samtliga stammodeltagare en God Jul och ett Gott Nytt Ar'

Vid Drotokollet Ordf6rande

Justeras
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