
 
 
PROTOKOLL     

fört vid Gällivare allmänningsskogs vår och höststämma 

 
Sammanträdesdatum: 2020-11-03 
 
Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare 
 
 
§ 1  Sammanträdets öppnande 
 
Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade ca: 31 delägare och åhörare välkomna och  
förklarade stämman öppnad klockan 13.00. 
 
 
§ 2 Utlysning 
 
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. 
 
 
§ 3 Protokollsjusterare & Rösträknare 
 
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Lars Larsson och Håkan Persson. 
 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen för stämman föredrogs och godkändes. 
 
 
§ 5 Röstlängd 
 
Delägarförteckning godkändes utan justering som röstlängd vid dagens stämma. 
 
 
§ 6 Kungörelse om allmänningsstämma 
 
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att kunggörelse om allmänningsstämma intill nästa 
ordinarie vårstämma skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Kometen. 
 
 
§ 7 Allmänningsstyrelsens och skogsförvaltarens årsredovisning 2019  

samt revisionsberättelse 
 
Stämman behandlar följande årsredovisningar och revisionsberättelser 
 

a) Allmänningens årsredovisning för år 2019 
b) Pensionsstiftelsens årsredovisning för år 2019 
c) Revisionsberättelserna 

 
Efter redovisning av ovanstående dokument beslutar stämman: 
 
att med godkännande lägga allmänningens årsredovisning till handlingarna 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
att bifalla styrelsens förslag om att disponera årets vinst på 97 211 kr enligt styrelsens förslag 
att bifalla revisionernas förslag om att fastställa balansräkningen 
att bifalla revisionernas förslag att bevilja styrelsen och skogsförvaltningen ansvarsfrihet. 
 
att lägga pensionsstiftelsens årsredovisning med godkännande till handlingarna 
att lägga pensionsstiftelsens revisionsberättelse till handlingarna 
att bevilja pensionsstiftelsen ansvarsfrihet 
 
 
 



 
 
 
§ 8  Motion tankar inför höststämman 2019 
 
Jarl Gustafsson tar upp i en motion önskemål om insyn av förvaltningen av allmänningens 
skogsinnehav och särskilt kunna se hur den långsiktiga förvaltningen av skogsinnehavet är. 
 
Styrelsen redovisar i sitt motionssvar hur stor del som är utsatt för begränsningar i avverkningsrätten i 
form av formella eller frivillig skydd samt hur stor yta som avverkas varje år. 
 
Styrelsen föreslår att motionen skall anses besvarad med vad styrelsen anfört. 
 
Stämman beslutar:  
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 9 Motion angående kostnadsutveckling inom allmänningen 
 
Jarl Gustafsson vill ha styrelsens kommentarer till en kostnadsutveckling inom allmänningen. 
 
Mikael Yngman, allmänningens ordförande, redovisade allmänningens kostnadsutveckling och 
avverkningsvolymer. 
 
Styrelsen föreslår att motionen skall anses besvarad med redovisningen 
Jarl Gustafsson yttrar sig. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 10 Motion angående fisket i Råneälven 
 
Lennart Björk har inkommit med en motion angående vem som har fiskerätten i Råneälven 
(§25:2019). 
 
Styrelsen föreslår stämman att Gällivare allmänning fortsätter med utredningen och kontaktar 
lantmäteriet fastighetsbildning för att utreda gränserna. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 11 Motion angående utländska jägare / fiskare. 
 
Lennart Björk har inkommit med en motion att utländska jägare / fiskare som har fastighet i 
Sverige ska få köpa jakt och fiskekort enligt länsstyrelsens regler. 
 
Styrelsen föreslår stämman att besluta avslå motionen. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 12 Älgjakten 2021 
 
Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter och bestämmelser: 
 
BLOCKLICENSOMRÅDEN 
Grundavgiften och jaktkorten inbakas i fällavgiften 
   Priser inkl. moms 
Fällavgift för tjur + 2 år  5 500 kr per älg 
Fällavgift för ko och fjoling  4 000 kr per djur 
Fällavgift för kalv     500 kr per kalv 



 
 
 
ARRENDEOMRÅDEN 
Arrendet per hektar inbakas i fällavgiften 
 
Fällavgift för tjur + 2 år Arrendets del i procent av jaktområdet x 5 500 kr per älg 
Fällavgift för ko och fjoling Arrendets del i procent av jaktområdet x 4 000 kr per djur 
Fällavgift för kalv Arrendets del i procent av jaktområdet x    500 kr per kalv 
 
Betalning för tilldelade djur faktureras efter jaktens slut. 
I övrigt gäller av länsstyrelsen utfärdade jaktbestämmelser. 
 
Icke fällda älgar faktureras ej 
 
Om jaktlaget ej avskjuter älgar så kan jakträtten för laget omprövas. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 13 Småviltsjakten 2021/2022 
 
Styrelsen föreslår följande avgifter för småviltsjakten (inklusive moms) att gälla 2021/2022. 
återförsäljare. 
   Priser inklusive moms 
 
Delägare:                       1 000 kronor för 3 år 
 
Delägare:  Årskort 400 kronor 
Ungdomar 18 - 25 år  Årskort 200 kronor 
 
Övriga:  Årskort 800 kronor 
Ungdomar 18 - 25 år Årskort 400 kronor 

Veckokort 400 kronor 
Dagskort  200 kronor 

Utlänska medborgare: 
  Årskort  Säljes ej 
  Veckokort     1 800 kronor 
  Dagskort 500 kronor 
 
Styrelsen föreslår att begränsa antalet fällda skogsfåglar till max 3 stycken per dygn och kort. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag till avgifter och regler för småviltsjakt. 
 
 
§ 14 Fiskekortsavgifter 2021 
 
Styrelsen föreslog följande avgifter (inklusive moms) att gälla 2021: 
 
Delägare  500 kronor för 5 år  
 
Övriga:  Samtliga vatten   
Årskort  600 kr   
Veckokort  400 kr   
3-dygnskort  300 kr   
Dygnskort  150 kr 
 
Styrelsen föreslår fiskeförbud från 1 september i rinnande vatten.    
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
  
 



 
 
 
 
§ 15 Björnjakten 2021 
 
 
Styrelsen föreslår följande oförändrade regler att gälla 2021: 
 
De jaktlag som beviljas jakträtt å älg under 2021 får även fälla björn inom jaktområdet enligt 
länsstyrelsens beslut att björn får fällas 2021 inom Gällivare kommun (nedan odlingsgränsen). 
 
Ingen fällavgift för björn 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 16 Premiebestämmelser 2021 
 
Styrelsen föreslår följande ändrade premiebestämmelser att gälla fr o m 2021 -01-01 
 

a) Plantor höjs från 2:40 kr per planta till 2:50 kr per planta. 
b) Markberedning höjs från 2 100 kr/ha till 2 200 kr/ha. 
c) Rågångar höjs från 1 200 kr/km till 1 300 kr/km. 

 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 17 Budget för år 2021 
 
Styrelsens förslag på budget för 2021 föredrogs enligt bilaga 1. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag till budget för 2021 
 
 
§ 18 Extra utdelning till delägarna 
 
Styrelsens förslag till stämman är att göra en extra utdelning till delägarna med 12 300 000 kr  
under februari-mars 2021. 
Extra utdelningen avser nettovinsten från försäljningen av Liikavaara fastigheterna 3:2 och 3:3. 
 
Stämman beslutar: 
 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 
§ 19 Revisorer för år 2021 
 
På valberedningens förslag valdes Per-Arne Enryd, Vettasjärvi och Per-Erik Jönsson, Malmberget till 
ordinarie revisorer och till revisorssuppleanter valdes Kjell Engman, Nilivaara och Lars  
Karlsson, Purnu, att granska räkenskaper och förvaltning år 2021. 
 
 
§ 20 Valberedning för år 2021 
 
Stämman beslöt att valberedningen skall bestå av 5 st ledamöter. 
 
Stämmans förslag till valberedningen:  Kjell-Åke Andersson, Gällivare, Tore Henriksson, Torasjärvi,  
Stig Midjer Pålkem, Lena Olofsson Purnuvaara och Anders Esseryd, Nattavaaraby,  
 
Till sammankallande utsågs Anders Esseryd. 
 



 
 
 
 
 
 
§ 21  Arvoden och ersättningar till förtroendevalda år 2021 
 
Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar för år 2021: 
 
Arvoden:    Stämmans ordförande     3 100: - kr/stämma 
    Stämmans vice o andra vice ordf.       690: - kr/stämma 
    Styrelsens ordförande        37 100: - kr/år 
    Styrelsens ledamöter     5 250: - kr/år  
     

   Styrelsens och valberedningens 
    ledamöter  
   Heldag    2 000: - kr/sammanträde 
   Halvdag    1 200: - kr/sammanträde 
   
    Protokolljusterare        700: - kr/gång 
    Revisorerna (av stämma valda)       550: - kr/ tim 
 
Reseersättning: Samtliga förtroendevalda 
      vid resa i egen bil          43: - kr/mil 
 
Telefonersättning: Samtliga styrelseledamöter      1 100: - kr/år 
           
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. 
 
 
 
Styrelsens förslag till ersättningar för valberedningen år 2021: 
 
Arvoden: Sammanträdesarvoden  Heldag 2 000:- kr/sammanträde 
 Sammanträdesarvoden  Halvdag 1 200:- kr/sammanträde 
 
 Vid resa med egen bil       43 kr/mil 
  
Telefonersättning: Valberedningen     500 kr/år 
 
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag. 
 
 
§ 22 Avslutning 
 
Stämman avslutades klockan 13.38  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ingalill Sannelind 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Eilert Apelqvist                             Lars Larsson    Håkan Persson  


