
Årsmöteshandlingar 
 

Mora jordägares samfällighetsförenings 
ordinarie stämma 

 
Samt 

Bälter Sven Erssons jordbruksfonds 
ordinarie stämma 

 
Datum 2013-05-27 

 
Plats 

 
Östnors Bygdegård kl: 19.00 



Kallelse 
Mora jordägares samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie 
årsstämma.  
 
Tid: Måndagen den 27 maj 2013 kl. 19.00, Östnor Bygdegård, 
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, förslag till budget samt 5 medlemsmotioner 
enligt följande: 
1. Utbetalningar till bysamfällighetsföreningar eller delägare ställs in i 5 år (Grannas/Klang) 
2. Redovisning av kostnader för möte med delägare i Mora sockens byar (Munter) 
3. Upphandling av tjänst för utbetalning av överskott (Munter) 
4. Utlämnande av brevväxling med Skatteverket (Hansson) 
5. Beslut om att delägarförteckning införs i fastighetsregistret (Hansson) 
samt upprättad röstlängd och blanketter för fullmakt finns tillgängligt på Mora 
bibliotek, Mora Kulturhus fr.o.m. 2013-05-13 kl.1200. 
Vissa handlingar finns därtill tillgängliga på Mora Kommuns hemsida, 
www.mora.se/Boende/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 23 maj 2013. 
 
Föredragningslista 
  
Enligt stadgarna samt 

 
- Styrelsens behandling och förslag med utgångspunkt från inkomna 

medlemsmotioner 
- Styrelsepropositioner 
- Redogörelse för Stiftelsen Bälter Sven Erssons jordbruksfond 

 
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 2013-05-23 alternativt per telefon (070 211 40 24, tisdag 21 – 
torsdag 23 maj). 
 
Välkomna 
Styrelsen 



Föredragningslista  
 
Mora jordägares ordinarie stämma 2013-05-27 
 
 
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 Framställan från styrelse eller motioner från medlemmarna 

    
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 
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Mora Jordägares samfällighetsförening

Budget 2013

tkr 2013 2012 2011
Budget Utfall Utfall

Intäkter   
Försäljning skog 100 547 18
Biotopskydd 0 6 1 323
Uttag betalningsplan 2 000 510 2 810
Hyror 300 289 279
Vinst såld fastighet 3 115
Försäkringsersättningar 126
Utdelningar samfälligheter 10 256 9
Arrenden o d 50 65 52
Summa 2 460 1 802 4 606

Kostnader
Skogsvård inkl ev avsättning bokslut 0 -594 -55
Vägavgifter o underhåll -50 -25 -28
Kostnader Kaplagården -330 -217 -174
Kostnader utdelning -50  
Försäkringar -30 -21 -25
Personal / arvoden -250 -174 -178
Revisionsarvoden -40 -27 -36
Övr. arvoden jurister / revisorer -150 -5 -185
Lantmäterikostnader, värderingar -20 -64 -24
Utredning nyckelbiotoper -100
Konsulter skogen -50 -27 -12
Skogsbruksplan, värderingar -20 0 -248
Stämmo o andra möteskostnader -70 -43 -64
Övriga rörelsekostnader -21 -21 -16
Avskrivningar enl plan -49 -54 -56

Summa -1 230 -1 272 -1 101

Resultat 1230 530 3505
Realisationsresultat aktier 150
Finansposter 120 139 188
Beskattningsbart Resultat f disp. 1500 669 3693

















 
 
Fullmakt 
 
 
Fullmakt för_________________________________________________att föra min talan 
 Ombudets namn 
 
och utöva min rösträtt på Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2013 
 
 
Mora_______________________ 
 
 
 
 
Fullmaktsgivarens namn 
 
 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
____________________________________         __________________________________  
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