ALLMÄNNINGSSTÄMMA
Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till stämma i Folkets hus,
Jokkmokk lördagen den 26 november kl. 13.00 för behandling och beslut i följande ärenden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av röstlängd
Val av ordförande och vice ordförande i stämman för tiden till nästa höststämma
Beslut om i vilken/vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma ska införas
Beslut om fastighetsförsäljning, Kronobostället, Parkijaur, till nuvarande arrendator
Beslut om ersättning åt styrelsens ledamöter och revisorer samt övriga förtroendevalda
Val av representanter att jobba med ett nytt reglemente
Beslut om styrelsens förslag till ersättningsnormer
Beslut om investeringsbudget
Beslut om styrelsens budgetförslag för år 2023
Fyllnadsval av styrelsesuppleant för perioden 2022 - 2025
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB år 2023
Val av två revisorer och suppleanter för 2023 års räkenskaper
Fråga som blivit i laga ordning till stämman hänskjuten
Delgivningar och övriga frågor
- Delägarutbildningar
- Exkursion röjning 2022
- Exkursion vägar 2023
- Elintensiv verksamhet
- Virkesförsäljning

OBS
Vi ser gärna att ni föranmäler er för bättre möjlighet till anpassning av lokal och beräkning av fika.

Dagordning samt övriga handlingar finns att ta del av på Allmänningskontoret i Jokkmokk, eller
på vår hemsida www.allmanningen.se
OBS!

Utövas rösträtt på stämman genom ombud skall skriftlig fullmakt medföras.
Till årets stämmomiddag kl. 19.00 på Folkets hus, är såväl allmänningsdelägare som dennes maka/make
resp. fästmö/fästman välkommen.
Bindande förhandsanmälan om deltagande med namn skall göras

till Allmänningskontoret i Jokkmokk, tel. 0971/123 50 onsdag den
16 och torsdag den 17 november mellan kl. 08.00-15.00. Ev. återbud
skall meddelas senast den 22 november.
Enligt stämmobeslut 2005 05 26 är middagen kostnadsfri.
För anmäld som uteblir utan att lämna återbud kommer hela
kuvertavgiften att debiteras.

info@allmanningen.se
0971-123 50
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