
Årsmöteshandlingar 
 

Mora jordägares samfällighetsförenings 
ordinarie stämma 

 
Samt 

Bälter Sven Erssons jordbruksfonds 
ordinarie stämma 

 
Datum 2014-05-26 

 
Plats 

 
Färnäs Bygdegård kl: 19.00 



Kallelse 
Mora jordägares samfällighetsförening kallar härmed till ordinarie 
föreningsstämma.  
 
Tid: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.00, Färnäs 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 1 medlemsmotion och 5 
styrelsepropositioner enligt följande: 

 Informationsseminarium ang. Mora Jordägarse historia.  (Tommy Widlund) 
 Ändring av stadgar. Tidigareläggning av årsstämma (styrelsen) 
 Utredning om förutsättningarna för att använda avkastningen för insatser till gemensam nytta (styrelsen) 
 Fördjupad ägarutredning (styrelsen) 
 Beslut rörande utdelningsmedel som ej har kunnat utbetalas till vissa delägare (styrelsen) 
 Certifiering av Mora Jordägares skogbruk (styrelsen) 

 
Ovan nämnda handlingar samt upprättad röstlängd och blanketter för fullmakt finns tillgängligt på 
Mora bibliotek, Mora Kulturhus fr.o.m. 2014-05-12 kl.1900. 
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 22 maj 2014. 
 
Föredragningslista 
Enligt stadgarna samt 

- Styrelsens behandling och förslag med utgångspunkt från inkomna medlemsmotioner 
- Styrelsepropositioner 
- Information från pågående utredning om Mora Jordägares historia 
- 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 delta i detta samkväm ombeds anmäla detta via e-mail (ewa.kjell@telia.com) 
eller brev till Kjell Rosenberg Oståkersvägen 34, 792 33 Mora senast 2014-05-23 alternativt 
per telefon (0250 141 14 kvällstid, eller 070 211 40 24 dagtid, tisdag 20 – torsdag 22 maj). 
 
Välkomna 
Styrelsen 



Föredragningslista  
 
Mora jordägares ordinarie stämma 2014-05-26 
 
 
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 

 Särskild redovisning av styrelsens uppdrag från stämman 2013 
ang. ägar- och ägandeutredning mm 

 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 





Mora Jordägares samfällighetsförening 

Styrelsepropositioner vid ordinarie årsmötet 2014-05-26 

Styrelsens lämnar fem förslag till beslut 

1 Stadgeändring 

2 Utredning av innebörden av stadgarnas § 3.c  ”…ändamål som gagnar medlemarrana 
gemensamt….” 

3 Utredning rörande de tre s.k. ”skifteslagen” Siljansfors, Kristinebergs och Prästboställets 
delägarskap i Mora Jordägares samfällighetsförening. 

4 Beslut rörande utdelningsmedel som inte har kunnat utbetalas till vissa delägare 

5 Certifiering av Mora Jordägares skogsbruk 

1 Stadgeändring 

Styrelsen föreslår ändring av § 12 och § 14 

   §12 Nuvarande lydelse: 

   Ordinarie stämma skall hållas årligen under tiden maj t o m juni……  

   Förslag till ny lydelse: 

   Ordinarie stämma skall hållas årligen under tiden 15 mars t o m 15 maj….. 

   §14, andra stycket. Nuvarande lydelse: 

      ….. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 
under mars månad. 

   Förslag till ny lydelse: 

   ….. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 
den 15 januari. 

Motiv för föreslagen stadgeändring  

Att hålla föreningsstämma i maj juni innebär att nästan halva verksamhetsåret passerat när 
beslut om inriktning och budget tas. Detta är inte ändamålsenligt. Ändringen i § 14 är en 
logisk följdeffekt av en ändring i § 12. 

2 Utredning av innebörden av stadgarnas § 3.c  ”…ändamål som gagnar 
medlemmarna gemensamt….” 



Bakgrund 

De i domstol avgjorda målen rörande andra samfällighetsföreningar med tillgångar i samfälligheter 
och skogsfastigheter samt Skatteverkets redovisade syn på vad som kan betraktas som avdragsgill 
utdelning leder till att Mora Jordägares samfällighetsförenings tidigare, och sedan länge tillämpade 
sätt att fördela utdelning till delägarna via skifteslagen riskerar att vara oförenligt med gällande lag. 

Likväl kan konstateras att den större delen av tillgångsmassan i Mora Jordägare härrör från medel 
som under Jordägarkassornas tid tillskapats i syfte att användas för gemensamma insatser i socknen. 

Detta förfaringssätt har också tillämpats efter det att Mora Jordägarkassor 1977 tvingades in under 
den nya lagen om samfälligheter från 1973. 

Vi konstaterar därtill att nuvarande stadgar fortfarande i sin ändamålsparagraf bl. a. (§ 3.c) anger att 
avkastningen ”….skall tillgodogöras…” ” …för ändamål som gagnarmedlemmarna gemensamt, såsom 
anläggande och underhåll av vägar samt främjande av jord- och skogsbruk”. 

I den nu uppkomna situationen är det rimligtvis styrelsens ansvar att föreslå stämman att ge 
styrelsen i uppdrag att utreda hur föreningen i fortsättningen skall hantera sin stadgestipulerade 
uppgift att fullfölja § 3.c. 

Redan vid stämman 2013 angavs i samband budgetbeslutet att styrelsen skulle inleda en sådan 
utredning. Så har också skett (se förvaltningsberättelsen för 2013) 

Styrelsen föreslår  

att stämman ger styrelsen i uppdrag att intensifiera utredningen rörande på vilket sätt föreningen 
ska kunna fullfölja § 3.c. i sina stadgar samt att stämman beslutar att kostnaderna för detta arbete 
skall rymmas inom den ram på 3 miljoner kronor som stämman 2013 beslutade att destinera för 
utredningar om ägar- och ägandeförhållanden inom föreningen. 

3 Utredning rörande de tre s.k. skifteslagen Siljansfors, Kristinebergs och 
Prästboställets delägarskap i Mora Jordägares samfällighetsförening. 

Bakgrund 

De tre fasighetsinnehaven, eller enligt Lantmäteriets nomenklatur, de tre skifteslagen, har i 
decennier särbehandlas inom såväl Mora sockens jordägares samfällighetsförening och sedermera 
också inom Mora Jordägares samfällighetsförening till vilken sockensamfälligheten införlivades 1988. 

På 1950-talet avstod de tre ”skifteslagen” från att ta ut sin del av avkastningen från 
sockensamfälligheten. När sockensamfälligheten så införlivades i Mora Jordägares 
samfällighetsförening kom de tre skifteslagen/fastighetsinnehaven att utelämnas ur röstlängder vid 
stämmor trots att dessa innehav varit registrerade delägare i Lantmäteriets register. 

I den pågående ägandeutredningen har det hittills inte framkommit några beslut vid stämmor eller 
andra belägg som förklarar eller styrker huruvida dessa skifteslag/fastigheter har andel i respektive 
inte har andel i Mora Jordägares totala förvaltade och/eller ägda tillgångar. Det förefaller emellertid 
sannolikt att dessa skifteslag/fastigheter tidigare inte haft del i de så kallade Jordägarkassorna. 



Tillgångarna som härrör från dessa jordägarkassor bedöms preliminärt utgöra i storleksordningen 60 
% av den totala tillgångsmassan i Mora Jordägares samfällighetsförenings förvaltning. 

Styrelsen föreslår 

att stämman ger styrelsen i uppdrag att fördjupa och fullfölja den pågående ägandeutredningen 
med målet att klarlägga de tre skifteslagen/fastigheterna Siljansfors, Kristinebergs och 
Prästboställets delägarskap i Mora Jordägares samfällighetsförenings tillgångar. Kostnaderna för 
detta arbete skall rymmas inom den ram på 3 miljoner kronor som stämman 2013 beslutade att 
destinera för utredningar om ägar- och ägandeförhållanden inom föreningen. 

4 Beslut rörande utdelningsmedel som inte har kunnat utbetalas till vissa 
delägare 

Av den totala summan överskottsmedel från verksamhetsåret 2011 som utbetalats direkt till 
delägarna återstår en delsumma som av olika skäl inte har kunnat utbetalas. Dels gäller det medel till 
de fastigheter där utdelningen underskrider 25 kr och dels rör det medel till fastigheter där styrelsen 
inte lyckats spåra delägarnas adresser och/eller kontonummer.  

Styrelsen kommer att förelägga stämman ett förslag till hur föreningen skall hantera återstående 
utdelningsmedel 

5 Certifiering av Mora Jordägares skogsbruk 

I syfte att göra Mora Jordägares virkesaffärer mer lönsamma samt att klarlägga inriktningen av en 
miljövänlig förvaltning har styrelsen funnit att Mora Jordägares skogbruk bör ansöka om att bli 
certifierat i enlighet med de oberoende certifieringssystem som etablerats på marknaden. 

Förslag: Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en certifiering samt att, 
om styrelsen finner det lämpligt och förutsättning för detta föreligger, ge styrelsen mandat att 
avtala om en certifiering av verksamheten. 

 

 

   

 

 

 

  

 

   



Mora Jordägares samfällighetsförening

Förslag till budget 2014

tkr 2014
 

Intäkter  
Försäljning skog 1 700
Biotopskydd 0
Uttag betalningsplan 835
Hyror inkl värme 310
Vinst såld fastighet
Försäkringsersättningar
Utdelningar samfälligheter 0
Arrenden o d 50
Summa 2 895

Kostnader
Utredningskostnader delägarregister mm -2 000
Skogsvård inkl ev avsättning bokslut -75
Vägavgifter o underhåll -75
Kostnader Kaplagården -310
Kostnader utdelning -70
Försäkringar -35
Personalkostnader / arvoden -325
Revisionsarvoden -60
Övr. arvoden jurister / revisorer -150
Lantmäterikostnader, värderingar -10
Utredning nyckelbiotoper -10
Konsulter skogen -50
Skogsbruksplan, värderingar -10
Stämmo o andra möteskostnader -50
Övriga rörelsekostnader -30
Avskrivningar enl plan -50

Summa -3 310

Resultat -415
Realisationsresultat aktier o fonder 360
Finansposter 55
Beskattningsbart Resultat f disp. 0

















































 
 
Fullmakt 
 
 
Fullmakt för_________________________________________________att föra min talan 
 Ombudets namn 
 
och utöva min rösträtt på Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2014 
 
 
Mora_______________________ 
 
 
 
 
Fullmaktsgivarens namn 
 
 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 
 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
____________________________________         __________________________________  
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