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Protokoll fört vid ordin rie allmänningsstämma i Forsmark torsdag 2018-05-24

Stämman påbörjades kl. 12.0

§ 1. Stämmans öppnande.

Allmänningsstyrelsens ordf rande Ulrik Dahlgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
I sitt inledningsanförande t g Dahlgren upp punkter enligt följande:
- Fjällnära skog, här pågår lika processer som handlar om vår rätt till brukande sa Dahlgren.
Mer info kring frågan kom er att levereras under dagens stämma.
- Skogspriser. Prisbilden fö rotstående skog har förbättrats en del.
- Redogörelse för jakt-och skeupplåtelser. Enligt uppdrag från föregående stämma, presenterade
Dahlgren en kort redovisni g av vilka upplåtelser av jakt och fiske som finns inom TSA.
- Avtackning av Jonny Söde lund. Den tidigare ordinarie styrelseledamoten Jonny Söder/und, Harrvik
avtackades för lång och tro en tjänst som ordinarie ledamot i allmänningsstyrelsen.
Därefter förklarade han 21 8 års vårstämma öppnad.

§ 2. Val av ordförande för stä

man.

Bengt Johansson, Storuma presenterade valberedningens förslag där Runor From, Stintbäcken
föreslogs att leda dagens f rhandling.

Stämman beslutade att väl a From enligt förslaget. Han tackade för förtroendet.

§ 3. Godkännande av dagord ing.

Stämmoordföranden gick i enom dagordningen. På uppdrag av annan en delägare anmälde
stämmoordföranden en öv ig fråga, "fråga om ströängar".
§ 4. Val av protokolljusterare

Till att justera dagens prot koll valdes Simon Dahlgren, Umnäs och Ove Kolbengtsson, Tärnamo.
Under punkten beslutades också att protokollet ska justeras i Umnäs tisdag 2018-06-05 kl. 10.00.

§ 5. Val av rösträknare

Protokolljusterarna enl. §

valdes också till rösträknare.
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§ 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman har utlysts i enlig et med reglemente och tidigare beslut. Annonsering har skett i
Västerbottenskuriren och V sterbottens Folkblad i utsatt tid. Tyvärr hade annonsering i Bladet blivit
bortglömd. För övrigt har k ngörelsen som tidigare skickats till distriktsombuden som anslagit den på
lämplig plats. Stämmohandl ngar har också funnits tillgängliga på TSA:s hemsida med adressen
www.allmskoq-ac.nu
Stämman beslutade att god änna utlysningen trots att annonsering inte skett i Bladet.

§ 7. Upprop av ombud av omb d samt godkännande av register över delägarfastigheter och dess

ägare

Upprop genomfördes av TS :s kassör Rickard Kristoffersson. 11 ordinarie ombud samt 4 ersättare
fanns närvarande. En aktue I delägarförteckning med fastigheter och ägare fanns tillgänglig hos
kassören under stämman.
Stämman godkände upp ro sförfarandet och det beslutades att justera registret vid händelse av
eventuell votering.

§ 8. Beslut om plats där proto oll ska hållas tillgängligt för delägarna.

Stämman beslutade att stä moprotokollet skall hållas tillgängligt på platser enligt tidigare praxis.
Protokollet ska därmed fin as hos ordföranden, hos kassören och på kommunexpeditionen i Tärna by.
Samtliga ombud och även e på stämman närvarande ersättarna ska tillsändas ett ex. av protokollet.
Protokollet skall även finna på TSA: s och SÖA: s gemensamma hemsida på Internet med adressen:
www.allmskoq-ac.nu. Vida e ska det skickas till valberedningens ordförande samt till biblioteket i
Storuman. Överklagningsti en skall liksom tidigare räknas från tidpunkten när protokollet justerats.
Under punkten anmälde n ° ra ledamöter att man inte fått något stämmoprotokoll från föregående
stämma.

§ 9. Styrelsens förvaltningsbe ättelse, fastställande av hur årets resultat skall disponeras, samt

fastställelse av utdelning ill delägarna.

Stämmans ordförande läst upp rubrikerna i den beskrivande delen av förvaltningsberättelsen och
beredde möjlighet för stä modeltagarna att ställa frågor. Därefter läste allmänningsförvaltarens upp
sitt slutord. Här följer ett indre urval av frågor och kommentarer i anslutning till den beskrivande
delen:
O

Simon Dahlgren, Umnäs p alade att vägunderhållet försämrats. Allmänningsförvaltaren svarade att
2017 var ett år där vägund rhållet varit mindre än vanligt mest beroende på resursbrist. En ökad
insats ska göras under 201 sa Pettersson.
Ove Kolbengtsson, Tärnam tyckte att det sköts väl mycket älg inom TSA. Ska skogsskadorna minskas
måste man skjuta bort näs an all älg hävdade Kolbengtsson.
Mats Söderström, Joeströ refererade till jaktmöten där i princip inget jaktlag vill ha lägre tilldelning
och ganska många lag öns ar en större sådan till 2018. Han sa vidare att han inte såg någon risk för
att älgstammen skulle utr
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ommenterade något om naturvårdsersättningar. Han sa att det nu var 25,,',,.,
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Räkenskaperna föredrogs a kassaförvaltaren Rickard Kristoffersson. Där förslogs en utdelning
motsvarande 1000 kr per sk ttetal. Några spridda frågor dök upp och ett urval av dem refereras här:
Simon Dahlgren ställde en f
Styrelsens ordförande Ulrik
ingripa mot någon som sak
med att ha en ordnad fiske

åga om fiskebevakning. Vem får utföra kontroller undrade Dahlgren.
ah/gren svarade att alla får fråga men att man saknar befogenheter att
ar fiskekort. Stämmoordföranden Runor From poängterade det viktiga
evakning och sa att han fått signaler om detta från delägare.

Ove Kolbengtsson sa att del ·gare hört av sig och framfört synpunkter på att det borde finnas
begränsningar för kortköpa e om hur mycket vilt som får skjutas under småviltjakten, främst
skogsfågel. Allmänningsför altaren svarade att det redan finns sådana begränsningar i dagens
regelverk.
Lars lvebo, Umeå menade a t det kan vara svårt även för en fisketillsynsman att ställa krav. För att ha
mer långtgående befogenh ter krävs att man är polis hävdade lvebo. Vidare förespråkade han att
teknik i form av t.ex. appar orde tas in anspråk för försäljning av fiskekort samt för kontroller av
sådana.
Tord Andersson, Björkback n undrade varför de olika upptagna fonderna fört.ex. markförvärv aldrig
ändras. Kassaförvaltaren sv rade att man tar upp anskaffningsvärdet för områdena vid förvärvet och
sedan får de alltid följa me i balansräkningen. Stämmoordföranden Runor From nämnde också att
det finns andra typer av fo der som används för skattemässiga skäl som t.ex. periodiseringsfonder.
Dessa måste återföras efte ett visst antal år för att beskattas.

Därefter beslutade stämman att godkänna redovisningen, fastställa den föreslagna utdelningen samt
lägga årsredovisningen till andlingarna. Det beslutades också att dispositionen av årets resultat efter
skatt ska balanseras i ny rä ning.

§ 10. Revisorernas berättelse.

Stämmoordföranden läst upp rubrikerna i revisorernas berättelse. P.g.a. EU-regler är detta
dokument mer omfattan e än tidigare. I berättelsen tillstyrktes att allmänningsstyrelsen borde
beviljas ansvarsfrihet för 017. Berättelsen godkändes och las till handlingarna.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet .. r styrelsen.

Stämmansordföranden fr gade stämman om den efter delgiven redovisning och revisorernas
berättelse var beredd att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
Stämman beslutade att b vilja ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

§ 12. Beslut om arvoden till s yrelsens ordförande, kassaförvaltare och förvaltningsrevisor för 2019.

Som representant för val eredningen presenterade Bengt Johansson, Storuman, valberedningens
förslag. Som tidigare byg de förslaget på principen att arvoden kopplas till basbelopp. Det såg ut
som följer:
Styrelseordförande: 1, x basbeloppet. Vid förrättning överstigande 2 timmar utgår dagarvode
en igt nästföljande paragraf.
Kassaförvaltare:
1, x basbeloppet. Vid förrättning överstigande 2 timmar utgår dagarvode
en igt nästföljande paragraf.
j
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§ 13. Beslut om dagarvoden, t aktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter,
distriktsombud, valbere ning och övriga revisorer för år 2019.

Bengt Johansson, Storum n, föredrog valberedningens förslag. Det såg ut som följer:

stid (< 4 timmar): 0,02 x basbeloppet

Halvdagsarvode inräknat

Heldagsarvode inräknat r stid (> 4 timmar): 0,03 x basbeloppet

Vid påvisad förlust av arb tsinkomst över 0,03 x basbeloppet utgår ersättning med ytterligare 0,01 x
basbeloppet.
Reseersättning: 18:50 kr/ il dvs. lika med den skattefria delen. Om den skattefria delen höjs under
perioden uppräknas ocks ersättningen. Reseersättning utgår från bostaden när denna finns inom
Storumans kommun. I an at fall utgår ersättningen från stamfastigheten inom allmänningsområdet.
O

Traktamente: Inget trakta
traktamenten enligt Storu
kostnad.
Arvode för valberedninge
kostnader. Vid övernattni

ente utgår vid tjänstgöring inom Storumans kommun. I övrigt gäller
ans kommuns regler. Vid övernattning utgår ersättning mot verifierad
s ordförande: 1,0 dagsarvode årligen för täckande av administrativa
g utgår ersättning motsvarande kostnader för denna.

Roland Johansson, Hema n ledamot av allmänningsstyrelsen, tog upp frågan om ersättning till
styrelseledamöter. Dessa ör höjas framgent menade Johansson. Som det är idag har man ingenting
för att man sitter i styrels n, enbart ersättning för bortfall av arbetsinkomst sa Johansson.

Stämmoordföranden Run r From som också är valberedningens ordförande sa att valberedningen
diskuterat dessa frågor m n valt att avvakta med beslut tills efter en eventuell ändring gjorts i
samband med översynen v reglementet.
Därefter fastställde stäm an dagarvoden, traktamenten och reseersättningar enligt
valberedningens förslag.

§ 14. Beslut om ändringar i re lementet enligt tidigare uppdrag från stämman

Styrelseordföranden Ulri Dahlgren redogjorde för vilka ändringar som man behövt göra i
reglementet för att överg till att hålla endast en stämma per år. I förslaget är det vårstämman som
blir kvar meddelade Dahl ren. Istället förhöststämma kommer det att hållas exkursioner eller
informationsdagar, dock nte varje år om inte stämman uttryckligen önskar det.
0

Runor From lyfte frågan m allmänningens framtid generellt. Hur ska vi kunna öka våra inkomster?
skogsbruket verkar ju bli lltmer beskuret sa From.

Styrelseordföranden Ulri Dahlgren menade att man tittat på sådant när man tog fram det
policydokument som tidi are presenterats på stämma. Han menade att det ibland är svårt att hitta
större inkomster som int konkurrerar med delägarnas nyttjande av allmänningsskogen som t.ex.
jakt.
Runor From ansåg att all änningen mer och mer tvingas tänka i nya banor. De borde gå att hitta
inkomstmöjligheter som nte kolliderar för mycket med delägarnas intressen sa From.
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5

Allmänningsstyrelsens ord örande Ulrik Dahlgren sa att ha tyckte det var positivt att diskussioner
som denna kom upp.
Simon Dahlgren, Umnäs if ågasatte om det alltid var så viktigt med en årlig utdelning.
Roland Johansson, Hemav n svarade att det är delägarna som beslutar om utdelningens storlek.
Bengt Johansson frågade m man funderat något om var stämman ska hållas. U/rik Dahlgren
svarade att det är sagt att en ska hållas i allmänningsområdet. En synpunkt som framkom vore att
det skulle vara mest läm pi gt att ha den vartannat år i Tärna by och vartannat år i Forsmark.
Runor From siade om att et kan komma konflikter i framtiden när det gäller balansen mellan krav
på avkastning och möjligh ten för den enskilde att kunna nyttja allmänningsskogen.
Tord Andersson, Björkbac
verksamhet efter skogsko
konjunkturanpassning ske
Ett problem som finns me
få tag på t.ex. skogsvårdsr

en sa att trodde att allmänningen troligen kommer att få anpassa sin
junkturen. Allmänningsförvaltaren Anders Pettersson sa att viss
redan idag och kanske kommer den att bli mer tydlig framgent.
för stora svängningar mellan åren blir att det ibland kan bli svårt med att
surser sa Pettersson.

Beslut: Stämman besluta e att föreslagna ändringar i reglementet ska skickas in till Länsstyrelsen
för fastställelse.

§ 15. Information om situatio en kring awerkning i fjällnära skog.

Allmänningsförvaltaren A ders Pettersson beskrev hur situationen för avverkningar i fjällnära skog
ser ut. Han utvecklade his orien bakom den fjällnära gränsens tillkomst och berättade om hur långt
ärendena kommit i doms lar. TSA har liksom ett flertal andra markägare blivit tvungna att stämma
staten.
Under april månad medd lade Skogsstyrelsen, efter mycket långdragen utredning, att man inte
lyckats komma till ett my dighetsbeslut om ersättning utan avvaktar utfallen från domstolar.
De förslag som Skogsstyr Isen tagit fram under utredningstiden har tyvärr handlat om låga årliga
ersättningsnivåer. Frågan om avverkningar i fjällnära skog har fått stor medial uppmärksamhet och
från flera håll har politike lovat att drabbade markägare ska ersättas på ett acceptabelt sätt.
Politiker har också gjort u fästelser om att ändra i lag om domstolar skulle komma fram till ett
negativt utfall för de dra ade.

§ 17. Övriga frågor

Ströängar om ströängar

-
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Runor From tog upp en fr ga om ströängar. From hade blivit ombedd av Ali Rubertsson, Storuman
att lyfta frågan. Det finns ströängar som är registrerade på staten men staten saknar lagfart på dem.
Dessa har någon gång till ört enskilda och i domstol skulle det vara möjligt att hävda en bättre rätt
än staten till dem. Staten har ingen lagfart få de aktuella områdena. Frågan är om det finns intresse
från delägarna att stödja n process mot staten ekonomiskt? Frågan kommer eventuellt att tas upp
på en kommande stämm i form av en motion.
Ali Rubertsson hävdade a t det finns fall i domstol där staten förlorat likartade mål och hänvisade till
ett sådant där Fortifikati nsverket varit inblandat och där man saknat s.k. laga fång.
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Ove Kolbengtsson, Tärna o sa att man troligen måste ha stor plånbok för att stämma staten i ett
sådant ärende.
Simon Dahlgren, Umnäs fr gade vad syftet skulle vara? Runor From svarade att det handlar om att
få tillbaka mark.

Efter en ganska kort disku sion kostaterade stämmoordföranden att intresset verkade svalt för
frågan.
Slutligen ställdes en fråga m GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Hur ska TSA hantera det?
Allmänningsstyrelsens ord örande lovade att ta till sig frågan och undersöka det.

§ 18. Delgivningar

Ingen delgivning.

§ 19. Avslutning

Stämmans ordförande Ru ar From avslutade med att tacka de närvarande för en bra och
konstruktiv debatt. Däreft r förklarade han 2018 års vårstämma för avslutad.

Efter stämman bjöds i van ig ordning på gott fika.

Umnäs 2018-06-05

Anders Pettersson
Vid protokollet
Justeras:

~~

Ove Kolbengtsson
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Simon Dahlgren

