
Årsmöteshandlingar 
 

Mora jordägares samfällighetsförening 
ordinarie stämma 

 
Samt 

Bälter Sven Erssons jordbruksfonds 
 ordinarie stämma 

 
Datum 2011-05-23 

 
Plats 

 
Mora Parken kl: 19.00 



Kallelse 
Mora jordägares samfällighetsförening kallar härmed till 
ordinarie årsstämma.  
 
Tid: måndag den 23 maj 2011 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, utgifts- och inkomststat, 
styrelseproposition angående biotopskyddsavtal med Skogsstyrelsen, 
styrelseproposition angående ändring av Mora Jordägares stadgar, upprättad 
röstlängd samt blanketter för fullmakt finns tillgängligt på Mora bibliotek, Mora 
Kulturhus fr.o.m. 2011-05-10 kl.1200. 
Samtliga handlingar (med undantag för röstlängd) 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.1200 fjärde 
dagen före stämman, dvs. den 19 maj 2011. 
 
Föredragningslista 
 
1 Fråga om behörig kallelse skett 
2 Val av ordförande för stämman 
3 Val av sekreterare för stämman 
4 Val av två justeringsmän 
5 Justering av röstlängd 
6 Styrelsens och revisorernas berättelse 
7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
8 Motioner från medlemmarna 
9 Framställningar från styrelsen 

9:1 Förslag från styrelsen att teckna ett biotopskyddsavtal med 
Skogsstyrelsen  

9:2 Styrelseproposition rörande ändring av  stadgarna 
9:3 Regler gällande utbetalning till delägarna 
    

10 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdelnings-

/debiteringslängd 
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 



 
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 2011-05-19 alternativt per telefon (0250 141 14 kvällstid eller 
070 211 40 24 dagtid, tisdag 17 – torsdag 19 maj). 
  
Välkomna 
Styrelsen 































Mora Jordägares samfällighetsförening

Budget 2011

tkr 2011 2010 2009
Budget Utfall Utfall

Intäkter

Försäljning skog 0 1 520 641
Biotopskydd 907 0
Uttag betalningsplan 2 295 0 0
Hyror 280 223 180
Vinst såld fastighet 131 4
Utdelningar samfälligheter 13 12 252
Arrenden o d 50 31 35
Summa 3 545 1 917 1112

Kostnader
Entreprenörer -515
Skogsvård -50 30 -277
Vägavgifter o underhåll -50 -31 -59
Kostnader Kaplagården -200 -163 -188
Personal / arvoden -160 -146 -107
Konsulter skogen -50 -21 -21
Revisionsarvoden -35 -28 -22
Övr. arvoden jurister / revisorer -200 -225 -123
Utbildning -100 -81
Personalkostnader årsmöten -25 -25
Övriga möteskostnader -50 -45 -16
Lantmäterikostnader årliga -20 -18 -8
Skogsbruksplan -300
Äganderättsutredning -125
Övriga rörelsekostnader -70 -62 -64
Avskrivningar enl plan -60 -59 -53
Utdelning*) -2 140 -610 -963
Summa -3 635 -1 999 -1901

Resultat -90 -82 -789

Finansposter 90 80 104
 
Resultat e finans 0 -2 -685

*) Avsättning i bokslut
Kr / kappland 40 11,4 18
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PM  
 
UNDERLAG STADGEÄNDRINGAR MORA JORDÄGARE 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
 
Mora Jordägares samfällighetsförening registrerades som förening 1978-03-15 varvid 
föreningsbildandet tillkom i enlighet med lagen (1973:1150) om förvaltning av sam-
fälligheter. 
 
Föreningens nuvarande stadgar, vilka fastställts av länsstyrelsen, tillkom år 1988. 
 
Medlemmar i Mora Jordägares Samfällighetsförening (”Mora Jordägare”) utgörs av samtliga 
ägare av fastigheter med jordtal i socknen (nuvarande Mora kommun). Överskottet av för-
valtningen av Mora Jordägare har alltsedan mitten av 1800-talet utbetalats till respektive 
bysamfällighetsförvaltning (skifteslag), inom kommunen, i syfte att användas till delägarnas 
gemensamma nytta. Framförallt har detta inneburit investeringar i och underhåll av vägnät 
samt betalning av andra kostnader i delägarnas jord och skogsbruk. 
 
Utbetalningarna till respektive bysamfällighetsförvaltning har skett i proportion till de 
samlade jordtalen för respektive by. 
 
Nuvarande stadgar § 3  
 
Nuvarande stadgar § 3 anger som grunderna för förvaltningen: 
 
”Föreningen skall förvalta jordägarnas gemensamma egendom på bästa sätt. Mark må 
avyttras och tillköpas i den mån det gagnar förvaltningen. 
 
Avkastningen skall tillgodogöras för nedanstående ändamål: 
a. För betalning av kostnader som är nödvändiga för tillgångarnas behöriga vård och 
förvaltning. 
b. För inköp av mark. 
c. För utdelning till skifteslagen inom Mora socken beräknat efter jordtal att för skifteslagens 
delägare gemensamma nytta användas för främjande av jordbruk och skogsbruk eller att 
fördelas av skifteslagen på dessas delägare efter delägarnas jordtal. 
d. För ändamål som gagnar delägare och som hänför sig till jord- och skogsbrukets 
verksamhet.” 
 
Fråga har nu uppkommit om Mora Jordägares nuvarande stadgar, såvitt avser § 3c, är 
förenliga med lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (”SFL”). 
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Efter utredning av frågan har kunnat konstateras att SFL vad gäller frågan hur överskott i en 
samfällighetsförening skall disponeras, endast anger i lagens § 19 att ”Föreningen skall vid 
förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda 
intressen skall även beaktas i skälig omfattning.” 
 
Däremot är klarlagt bl.a. genom praxis (Svea Hovrätts dom 2007-10-09 i T 2357-07) att 
stadgar i en samfällighetsförening inte får ange att föreningens avkastning får användas till 
ändamål som gagnar andra än medlemmarna. 
 
Eftersom ”skifteslagen” d.v.s. bysamfälligheterna inom Mora kommun inte är medlemmar i 
Mora Jordägare kan därför konstateras att nuvarande stadgar § 3c inte är i överensstämmelse 
med § 19 SFL. 
 
Förslag till nya stadgar § 3 
 
För att stadgarna inte skall strida mot lag innehåller förslaget till stadgeändring att 
avkastningen förbehålls medlemmarna gemensamt och att andra än medlemmar inte anges 
som utdelningsberättigade. 
 
Föreslagen ny lydelse av § 3: 
 
§ 3 Grunderna för förvaltningen 
 
Föreningen skall förvalta jordägarnas gemensamma egendom på bästa sätt. Mark må 
avyttras och tillköpas i den mån det gagnar förvaltningen. 
 
Avkastningen skall tillgodogöras för nedanstående ändamål: 
a. För betalning av kostnader som är nödvändiga för tillgångarnas behöriga vård och 
förvaltning. 
b. För inköp av mark och annan egendom. 
c. För ändamål som gagnar medlemmarna gemensamt, såsom anläggande och underhåll av 
vägar samt främjande av jord- och skogsbruk. 
d. För utdelning till medlemmarna. 
 
Genom förslaget tydliggörs att ev. utdelning är förbehållen medlemmar i Mora Jordägare och 
att avkastning skall användas till ändamål som gagnar medlemmarna i Mora Jordägare 
gemensamt, vilket innebär att stadgarna inte kommer i konflikt med § 19 i SFL. 
 
Förslag till ny § 4 
 
Enligt SFL § 52 krävs för överlåtelse av en samfällighetsförenings fasta egendom ett 
stämmobeslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna om inte annat anges i 
stadgarna. 
 
För att möjliggöra för styrelsen att på ett mer affärsmässigt och rationellt sätt kunna agera vid 
överlåtelse av fast egendom på en konkurrensutsatt marknad och därvid bättre tillgodose 
Mora Jordägares intressen, kan krävas att överlåtelse av fast egendom möjliggörs utan att 
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avvakta ett stämmobeslut. Därför föreslås att styrelsen genom en ny stadgeföreskrift erhåller 
mandat att i viss begränsad omfattning överlåta fast egendom. 
 
Ny § 4 
 
”Styrelsen äger rätt att under föreningens respektive verksamhetsår överlåta fast egendom 
med en areal som sammantaget inte överstiger 5 % av föreningens ägda areal produktiv 
skogsmark vid verksamhetsårets ingång.” 
 
Justering av § 15 punkten 10. 
 
Förslaget innebär endast en språklig modernisering där ”utgifts och inkomststat” ersatts med 
”budget” och ”utdelnings-/debiteringslängd” ersatts med ”utdelning och uttaxering”. 
 
Justerad § 15 p.10 
 
”Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 
… 
10. styrelsens förslag till budget och styrelsens förslag till utdelning eller uttaxering.” 
 
______________________________ 
 
Mora Jordägares samfällighetsförening 
Styrelsen 
 
 
 
 



Mora jordägares samfällighetsförening 
Årsmöte 2011-05-23 
Styrelseförslag 
 
Biotopsskyddsavtal med Skogsstyrelsen 
 
Styrelsen har förhandlat fram en överenskommelse med Skogsstyrelsen 
gällande ett biotopskyddsavtal omfattande 12,8 ha på fastigheten Mora 
Utmeland S:57. Under förutsättning att avtalet godkänds av Mora jordägares 
stämma 23 maj 2011 träder avtalet i kraft och Mora jordägares 
samfällighetsförening erhåller en intrångsersättning om 907 500. 
 
Skulle Mora jordägares samfällighetsförening avstå från frivillig 
överenskommelse kommer staten via Skogsstyrelsen ändå besluta om 
biotopsskydd. Ersättningsnivån kan i en sådan situation ej garanteras. 
 
Styrelsen föreslår Mora jordägares stämma att 
 
besluta om att styrelsen skall verkställa beslutet om biotopskydssavtal för det 
aktuella området samt 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Styrelsen 
    
 
 
 
 

















 
 
Fullmakt 
 
 
Fullmakt för_________________________________________________att föra min talan 
 Ombudets namn 
 
och utöva min rösträtt på Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2011 
 
 
Mora_______________________ 
 
 
 
 
Fullmaktsgivarens namn 
 
 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
____________________________________         __________________________________  
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