Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1862-09-07
<sida 1>
Protocoll, hållet i allmän Socknestämma med Pajala församlings soknemän
å Pajala Prestgård den 7 September 1862.
§.1.
I anledning af Kong. Majts Nådiga förordning på Komunal [?] styrelse på
landet [?] af den 21 Mars detta år, hade Sokenstämma i laga tid blifvit
utsatt till denna dag, för att utse ordförande och vice ordförande uti
Kommunal stämman och Kommunal Nämnden samt ledamöter i den
samma [?] äfvensom att besluta angående ersättning rör skrifvar [ett
oläsligt ord] och skrifvare biträde åt ordföranden i [<Sok> överstrykta
bokstäver] Communal-Nämnden§.2.
Socknemännen valde till Ordförande i Communal Stämma undertecknad,
Sokenstämmans nu varande Ordförande och till vice ordförande
[<Suppleant> överstrykt ord] Läns-man[?] J. J. Lidström [?].
§.3.
Till Ordförande i Communal-Nämnden valdes Hemmansegaren Fredrik
Henriksson Pajala och till vice ordförande Herr [oläsligt ord] C. J.
Sohlberg. Ledamots antalet [<beste> överstrykta bokstäver] i Communal
Nämnden bestämdes till <sida 2> åtta (8), och utsågos härtill Bonden
Henrik Alanentalo i Kangos; Bo[nden] Pehr Michelsson Jatko i Tärendö,
[Bon]den Isak Johansson Kuoppala i Lovik[ka] [<Erik Eriksson Erkheikki>
överstrykt namn] Henrik Michelsson Erkki i Erkheikki, Ha[n]delsman [en
överstrykt bokstav] Frans Bernhard Forsström i Muoniovaara, Johan forss
eller Uusitalo i Jarhoiss, Johan Pe[hr]son Lehmivaara i Sattajärvi och [en
oläslig bokstav] Isaksson Niva i Pajala By.
§.4.
Till suppleanter i Communal-Nä[mn]den valdes Bönderna Fredrick
Erss[on] Peckari i Tärendö, Bonden Isak P[o]romaa i Suando, Adam
Uusital[o] [ett oläsligt ord] och Olof Olofsson Mäkitalo i Jarrhois.
§.5.
Angående frågan om ersättning åt Ordföranden [+i] Communal Nämnden
för skrifva[+re] biträde och skrifva [ett oläsligt ord], [<beslöts ej>
överstrykta ord] bestämdes ej något visst arfvo[de] utgå, egde
Ordföranden att [<förslag> överstrykt ord] i hvarje års utgifts förslag ett
förslags belopp i penning[ar] upptaga [<att viss summa> överstrykta ord]
varenda ändamål [<samt vid hvarj års - - - ingifva räkning som i van -ordning kommer att granskas> överstrykta ord]
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§.6.
Angående fråga, [<hvilka utg> överstrykta ord] om att Konungens
Befallningshafvande ingå med anhållan om att rättighe[oläslig bokstav]
<sida 3> till skogshuggare [<och ej - - att> överstrykta ord] i Pajala
Församling ej måtte beviljas åt andra än inom Församlingen boende,
beslöts, att fråga härom borde uppskjutas till nästa söndagen.
§.7.
Communicerades en af en del Pajala Församlings Soknemän till Kongl.
Kammar Collegium ingifven Besvärsskrift rörande Konungens
Befallningshafvandes i Norrbottens Län beslut af den 14 sistledne
[<September> överstrykt ord] Februari angående det af Soknemännen
den 1 September nästlidne år fattade beslutet om Kyrkans flyttande till
Pajala By. Att med anledning häraf hos Kongl. Kammar Collegium
inkomma med förklaring utsågs Gästgifvaren Henrik Pellika i Pajala By,
förklarande sig Soknemännen nöjda med hvad Ombudet i denna sak
lagligen gör och låter, och skulle protocolls utdrag häraf gälla i stället för
fullmakt. Emot detta beslutet i föregående § reserverade sig Herr Bruks
Patron C. J. Sohlberg, så vidt beslutet angår Gästgifvaren Henrik Pellikas
utseende till att i egenskap af Om-<sida4>bud hos Kongl. Cammar
Collegi[um] afgifva förklaring med anledning ifrågavarande besvärs
skrift[.]
Uppläst och justeradt genast på stäl[let] samt utan anmärkning
befunne[t]
E. A. Stenborg Ordförande
Henrik Mickelsson Erkki (bomärke)
Johan Pehrsson Rova (bomärke)
Fredrik Henricksson Vanhatalo (bomärke)
Uppläst med Besvärshänvisning från Predikstolen i Pajala Församlings
Gu[ds]tjenst local den 14 September 1862 af
E. A. Stenborg
t.f. Pastor
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