
Årsmöteshandlingar 
 

Mora jordägares samfällighetsförenings 
ordinarie stämma 

 
Samt 

Bälter Sven Erssons jordbruksfonds 
ordinarie stämma 

 
Datum 2012-05-28 

 
Plats 

 
Mora Parken kl: 19.00 



Mora jordägares samfällighetsförening 
håller stämma måndag 28 maj! 

 
I stort sett alla som är ägare av jord- och skogsfastigheter i Mora socken är medlemmar 
i Mora Jordägare. 
På årets stämma kommer styrelsen att presentera vår nya skogsskötselplan och 
styrelsens prognos för hur stort överskott vi kan räkna med de närmaste åren.  
En särskilt viktig fråga är hur vi ska disponera dessa överskotsmedel. 
Kom och gör din stämma hörd. Vi bjuder på Mora Parkens pytt i panna till de som 
kommer i god tid! 
 
Kallelse 
Mora jordägares samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie årsstämma.  
 
Tid: Måndagen den 28 maj 2012 klockan 19.00,  Moraparken, Mora. 
Registrering påbörjas klockan 17.30 och styrelsen vädjar till samtliga delägare att infinna sig 
till registreringen 1 timma före stämmans öppnande.    
 
Handlingar inför stämman: 
Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, budget och fem styrelsepropositioner angående: 
1 Avverknings- och skogsskötselstrategi 
2 Köp och försäljning av skogsmark 
3 Disposition av överskottsmedel 
4 Utbetalning av 2011 års överskottsmedel till gemensamma insatser och till delägarna 
5 Debiterings/utbetalningslängd 
samt upprättad röstlängd, blanketter för fullmakt och sedvanlig föredragningslista finns tillgängligt på 
Mora bibliotek, Mora Kulturhus fr. o m 2012-05-15 kl.12.00. 
Vissa handlingar finns därtill tillgängliga på Mora Kommuns hemsida,       
www.mora.se/Bygga-bo/Byar/Mora-jordagares-Samfallighetsforening/  
 
Anmärkning mot röstlängden skall, för att vid stämman kunna upptas till prövning, skriftligen 
framställas till styrelsens ordförande senast kl.12.00 fjärde dagen före stämman, dvs. den 24 maj 2012. 
 
Inbjudan 
Före stämma, i anslutning till registreringen inbjuds närvarande delägare till enkelt 
samkväm i samband med registrering, från kl. 17.30  
De som önskar deltaga i detta samkväm ombedes anmäla detta via e-mail 
(ewa.kjell@telia.com) eller brev till Kjell Rosenberg Oståkersvägen 34, 792 33 Mora) senast 
2012-05-24 alternativt per telefon (0250 141 14 kvällstid eller 070 211 40 24 dagtid, tisdag 
22 – torsdag 24 maj). 
 
Välkomna 
Styrelsen 
 



Föredragningslista  
 
Mora jordägares ordinarie stämma 2012-05-28 
 
 
1 Fråga om behörig kallelse skett 
 
2 Val av ordförande för stämman 
 
3 Val av sekreterare för stämman 
 
4 Godkännande av dagordning  
 
5 Val av två justeringsmän 
 
6 Justering av röstlängd 
 
7 Styrelsens och revisorernas berättelse 
 
8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
9:1 Motioner från medlemmarna 
 
9:2 Framställningar från styrelsen 
• Redovisning av styrelsens uppdrag från stämman 2009 ang. 

”Skogen, Marken, Vägarna och Jakten” 
• Förslag från styrelsen, redovisade i fem propositioner. 
    

10 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 
11 Styrelsens förslag till budget samt styrelsens förslag till utdelning 

och uttaxering 
 
12 Val av styrelse och styrelseordförande 
 
13 Val av revisorer 
 
14 Fråga om val av valberedning 
 
15 Stiftelsen Bälter Sven Erssons jordbruksfond 
 
16 Övriga frågor 
 
17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 



 
 
Fullmakt 
 
 
Fullmakt för_________________________________________________att föra min talan 
 Ombudets namn 
 
och utöva min rösträtt på Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2012 
 
 
Mora_______________________ 
 
 
 
 
Fullmaktsgivarens namn 
 
 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
____________________________________         __________________________________  



Mora Jordägares samfällighetsförening

Budget 2012

tkr 2012 2011 2010
Budget Utfall Utfall

Intäkter
Försäljning skog***) 550 18 1 520
Biotopskydd 0 1 323 0
Uttag betalningsplan***) 2 100 2 810 0
Hyror 290 279 223
Vinst såld fastighet 115 131
Utdelningar samfälligheter 255 9 12
Arrenden o d 52 52 31
Summa 3 247 4 606 1 917

Kostnader
Entreprenörer avverkning  -515
Skogsvård -461 -55 30
Vägavgifter o underhåll -50 -28 -31
Kostnader Kaplagården -180 -174 -163
Försäkringar -30 -25 -21
Personal / arvoden -200 -178 -171
Revisionsarvoden -40 -36 -28
Övr. arvoden jurister / revisorer -130 -185 -225
Lantmäterikostnader, värderingar -20 -24 -18
Konsulter skogen -50 -12 -21
Skogsbruksplan, värderingar -20 -248
Äganderättsutredning  
Stämmo o andra möteskostnader -70 -64 -139
Övriga rörelsekostnader -21 -16 -28
Avskrivningar enl plan -55 -56 -59

Summa -1 327 -1 101 -1 389

Resultat 1920 3505 528

Finansposter 150 188 80
Resultat e finans 2070 3693 608

*) Avsättning för utdelning
Kr / kappland 20 68,6 11,4

Utdelning förslag*) -1 070 -3 672 -610

Res att disponera**) 1 000

**) disponeras för utdelning alernativt köp av fastigheter
***) Kan variera 2012 beroende på utveckling virkespriser
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