
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA I DIKANÄS LÖRDAGEN DEN 11 
JUNI 2022. 

 

§1 

Efter att allmänningens ordförande hälsat välkommen, valdes K G Abramsson till ordförande 
för stämman. 

§2 

Den framlagda dagordningen godkändes. 

§3 

Till justeringsmän valdes Gert Olofsson och Daniel Axelsson. 

§4 

Hans Einarsson och Tim Hermansson valdes till rösträknare. 

§5 

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen utlyst. 

§6 

Det framlagda registret över delägarfastigheterna och dess ägare godkändes av stämman. 

§7 

Beslutades att protokollet skulle förvaras på kontoret i Stalon under besvärstiden. 

§8 

Styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret samt bifogad ekonomisk 
redovisning samt revisionsberättelsen, vilka stämman beslutade lägga till handlingarna. 

§9 

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.  

§10 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid förvaltningsberättelsen omfattar. 

§11 

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden men att reseersättningen skulle höjas till 42 
kronor/mil från den 1juli 2022 vilket blev stämmans beslut. 

§12 

Inga val fanns till behandling. 

 



§13 

Inga vilande frågor fanns att behandla. 

§14 

En framtagen placeringspolicy har överlämnats till stämman för prövning och godkännande. 
Behovet av den nu föreslagna placeringspolicyn grundas dels på reglementets bestämmelser 
om att allmänningens tillgångar och fonder placeras för att ge tillfredsställande avkastning, 
dels på de omfattande ersättningar som staten beslutat om avseende reservatsbildningar  
m m. Styrelsen avser att konsultera upp till fyra förvaltare för att kunna fullgöra de 
bestämmelser som nu föreslås i placeringspolicyn. 

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna placeringspolicyn. 

§15 

Information från styrelsen. Det finns idag 44 miljoner kronor att investera inom en tidsperiod 
på 3 år. Styrelsen har bjudit på 10 olika objekt från Ånge upp till Vilhelmina. Det har kommit 
in flera aktörer på virkesmarknaden, varför läget har blivit tuffare. Styrelsen kommer att 
utforma en långsiktig total strategi och presentera den för delägarna för att få en ökad 
förståelse för hur styrelsen arbetar och tänker. 

§16 

K G Abramsson tackade för ett givande möte och förklarade detsamma för avslutat. 

 

 

 

 

K G Abramsson /ordförande  Ivan Larsson / sekreterare 

 

  Justeringsmän 

 

 

 

Gert Olofsson   Daniel Axelsson 

 

K G Abramsson (Jun 21, 2022 16:16 GMT+2) Ivan larsson (Jun 22, 2022 15:45 GMT+2)

Daniel Axelsson (Jun 22, 2022 17:07 GMT+2)
Daniel Axelsson

Gert olofsson (Jun 23, 2022 06:26 GMT+2)
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