
z,(1a /

Med sina 55 896 ha och narmare tusen delegare (personer som ager del i n6gon av de 394
delagarfastighetema) utgor VOA en betydande resurs i Vilhelmina.

Taxeringsvardet uppgar till narmare 372 miljoner kronor (2014 ars siffror).

PA de 39 156 ha som dr produktiv skogsmark (inkl. stir6sele o smaholmarna) finns ett
virkesforred pa c:a 2 700 000^ m3sk. Ti vdxten dr c:a 70 000 m3su6r, medan virkesuttagel ftir
narvaren de er c:a 25ooo m3fub/ar, vilket innebar at virkesforredet 6kar hela tiden. Av6n om
skogsbruket ar karnverksamheten och den historiskt och idag viktigaste inkomstkallan, sa finns
det manga andra verden. En del av dessa varden kan omsattas i pengar som t ex
anendeinkomster/ballast forsaljning medan andra er nyttigheter (ber, svamp, vaniring) iir fria att
nyttja av alla, delagare, ortsbor och tillftilliga besdkare. ror delagarna har verksamhelen gett en
kontantutdelning p6 i genomsnift 1338 kr/skat omreknat i 2612 erc penningvaroe. Iii-av
delegarfastigheterna har som mest 3 skel.

Min fr6ga till stamman ar nu - vad vill vi som delegare med denna resurs och hur kan vi som
deliigare utveckla den sa att vi med stolthet kan dveilamna den till nEisla generation?

Jag.forventar mig inte. nagot snabbt och samstammigt svar p6 den fr5gan - da det ar uppenbart
att.det finns manga olika uppfattningar - men lag hoppas att stdmman-€ir beredd ta beslui om attpabdrja ett arbete med att ta fram en vision uvgdd pa 6kad kunskap och delaktighet blano
delagarna.

Konkret skulle det kunna innebera att:

A) varstemman tillsiitter en arbetsgrupp som tar fram en projektplan inklusive ansdkan om
medel for att genomfcira "visionsarbetet" med hjelp av studie-cirklar etter nagon 

-nnan
Hmplig metod fOr systematisk kunskapsuppbyggnad och engagemang brano ieragirna.
I arbetet ing6r dven att identifiera frage$airnin-g;; och proutemoinr*oei (se biraga i iom
bor ingA i visionsarbetet, samt att undersdka mdjlighet;r titt bidrag fdr att utve"iia ""iuUi"-
cirkel' materialet. Arbetsgruppen presenterar projlktplan p6 nOsi*amman.

B) Hdststiimman diskuterar projektplanen och beslutar'om Ltt ga vidare med en ansdkanom medel for aft ta fram "cirkel-material" inkrusive en resurs-pool av experter for
respektive f ragestalln ing.

C) Intresserade deldgare inbjudVsamlas ftir att i studiecirklar eller nAgon annan form som ar
Hmplig och effeKiv f6r Hra sig mer om almenningsskogen och Jamtidigt diskutera ocn
formutera t6ngsiktiga mAt (vision) tiksom fdrstag pA k-onkreta ocn mEi;;iag;il"
atgerder.

D) "studiecirklarna" dokumenterar och rapporterar till arbetsgruppen och styrelsen som med
_. getta som underlag utarbetar ett forslag till vision och handlingsplan. 

-

E) Fdrslag till vision och handlingsplan piesenteras fdr stdmman idr vidare diskussion och
eventuell beslut.

.Detta.skulle troligtvis skapa ett st6ne intresse av deHgarna fdr bygden och allmenningen
VSra bam och barnbarn skulle troligvis even fa en mtijiigtret octr vila att verka ocn ita;na
kvar i omr6det.

Vilhelmina den { 6{4-25

Greger Olofuson



Bilaga 1

Av fdrslagstellaren idenlifierade omreden som ar angelegna att lara mer om, diskutera, forankra

eller fdrkasta infdr det fortsatta visionsarbetet.

1. Orsaken till bildandet av allmannins- och besparingsskogarna under 1961 -1919,

med fokus pa VdA?

2. Hur har forutsettningarna andrats fdr att leva och verka i bygden och vilken roll kan

VoA spela det sammanhanget? Vem forsvarar vera rettigheter som markagare (ny
byggare) i omrAdet?

3. Hur kan Vilhelmina 6vre Allmanning bli stark resursers i bygden?

- vad kan vi tjana pengar pA; skogen, ballast, arrenden, bar, svamp etc?
- vilka forvantningar pd driften, avkastning kan vi stalla p6 en resurs och en

organisation i den storlek som VOA?

- vilken kompetenser/kunskaper behover for att vi ska kunna bli en stark resurs?
- hur kan man skapa fler arbetstillfellen i bygden?

4. Ar lagar och reglementen uppdaterade och foljer de varandra?
- Vilken princip f6r ratighetema lilljakt och fiske ska tillempas; en rettighet per
fastighet, eller skall samtliga delegare till deHgarfastigheten ha en rdttighet?
- Ar det mcijligt och onskvan att andra reglerna for utdelning, fr6n konlantutdelning till
mer av den modell som tillempas i exv Alvdalen?

5. Ar det juridiskt mdjligt att uppldsa vdA och vad skulle det i sa fall fa for konsekvens
allmenningarna och er det juridiskt mOjligt?
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Friga till delIgarstemman fOr vilhelmina ovre Altnanningsskog, 1606l l.

styrelsen har beslutat att begiira synpunkter och rekommendationer fr6n stdmman i
frigan om dtgiakt p& inkdpta marker ej infttrlivade i Allnflnningsskogen;

Skall den ut pl anbud eller vara ftirbehillen delfuare?

Styrelsen
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Utdrag ur stiimmoprotokoll

Ftirt vid ordinarie Allmiinningsstimma liirdagen den 7 juni 2014 i Saxnis

$16

Ovriga frigor

Jonny Holmgren rekommenderar sE relsen att uteda dganderlttsfrigan, i fdrsta hand ndr det
gdller fiske och i andra hand jakt. Kennet Andersson anser att en d,versyn av besv?irstiden ses

6ver sA den harmoniserar med gdngse ordning som i 6wiga samhiillet. Det kommer att utredas
av styrelsen och ftredras pA hdststirnman. Allmiinningsftirbundet utreder just nu frigan kring
dubbelregistrering av mark. Inga beslut ?ir fattade i iirendet. Hans Holmberg frAgade hur
mycket som blev fonderat 2012 och fick svaret 5 500 000. Styrelsen undersdker stiindigt
mdjligheten att inftrskaffa mer markinnehav.

K G Abramsson /ordftirande

Justeringsmdn:

Mfirten Larsson

Ivan Larsson/sekreterare

G6ran Eriksson

Ingela Brorsson
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Namn

ASTROM, HANS

LARSSON, JOHANNA

ANDERSSON, ULtA

OLOFSSON, BROR ENGELBE

ERIKSSON, LENNART

VILHELMINA KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN

LIDBERG, HANS-GOSTA

LIDBERG, ANNA-MARTA

BILLMAN, CURT CONNY

MIKAELSSON, AGNETA

BILLMAN, CURT CONNY

FJELLSTROM, S E ARNE

OLOFSSON, NILS OLOF G

OLOFSSON, NILS OLOF G

OLOFSSON, NILS OLOF G

ANDERSSON, ULF FREDRIK

ANDERSSON, JANE MARIANI

VILHELMINA KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN

OLOFSSON, B V CARINA

JOHANSSON, KENT ERNST

EDMAN, EERIT MARIA

JoNSSoN, AKE

DANIELSSON, LARS PEDER

FREDRIKSSON. ERIKA

ERIKSSoN, MARTEN

EINARSSON, HANS EINAR

JONSSON, CHRISTER

LOVBERGS BYS SKIFTESLA(

LARSSON, SVEN ANDERS

HANSSON, HANS EDVIN

HANSSON, HANS EDVIN

WASTERLUND, STEN OVE R

JOHANSSON, BO TOMMY

VILHELMINA KOMMUN

HOLMBERG, HANS

VILHELMINA KOMMUN

NASLUND, PATRIK

ANDERSSON, KENNET

ANDERSSON, ULLA

AXELSSON, DANIEL

JoNSSON, STIG BORJE

JONSSON, STIG ANDERS

HERMANSSON, TIM MARTIN

HERMANSSON, JOEL

LARSSON, IVAN RICKARD

EINARSSON, HANS EINAR
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