
Årsmöteshandlingar 
 

 
Mora jordägares samfällighetsförenings 

ordinarie stämma 

 

 

 

Datum 2016-04-09 

 

Plats 

 

Vika Bygdegård kl: 13.00 



Kallelse 

Mora Jordägares Samfällighetsförening kallar delägarna till 

ordinarie föreningsstämma.  

 

Tid: Lördagen den 9 april 2016 klockan 13.00  

Plats: Bygdegården i Vika, Mora. 
Registrering påbörjas klockan 11.30 och styrelsen vädjar till samtliga delägare 

att infinna sig till registreringen senast 1 timma före stämmans öppnande    

 
Handlingar inför stämman: 

Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, förslag till budget samt 

två motioner från Gunno Hansson 

- Angående uppdrag till styrelsen att lämna mer utförlig information och att 

lämna ut styrelseprotokoll 

- Angående uppdrag till styrelsen att i årsredovisning och stämmoprotokoll 

lämna uppgifter om avyttring av fastigheter och uppgifter om ingångna 

upplåtelser  

och tre propositioner från styrelsen 

- Angående mandat för styrelsen att genomföra fastighetsaffärer 

- Angående utredning om konsekvenserna av att köpa ut delägarandelar från 

Bergvik Skog AB 

- Angående avsättning av medel för analys och utredning rörande 

brandbevakning och skogsbrandsbekämpning 
 

Ovan nämnda handlingar samt upprättad röstlängd och blanketter för fullmakt finns 

tillgängligt på Mora bibliotek, Mora Kulturhus fr.o.m. 2016-03-24 kl.1900. 

Vissa handlingar finns därtill tillgängliga på Mora Jordägares nya hemsida, 

www.morajord.se  
 

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. tisdagen den 5 april 2016. 

 
Föredragningslista 

Enligt stadgarna samt redogörelse för Stiftelsen Bälter Sven Erssons 

jordbruksfond 

 

Inbjudan 
Före stämman, från kl. 11.30. inbjuds närvarande delägare till enkel lunch i 

samband med registreringen,  

De som önskar lunch ombeds anmäla detta senast 2016-04-05 via vår hemsida 
www.morajord.se alternativt per telefon (0250 141 14 kvällstid, eller 
070 211 40 24 dagtid, måndag 4 – onsdag 6 april). 
 
Välkomna 
Styrelsen 

http://www.morajord.se/
http://www.morajord.se/


Föredragningslista  
 

Mora jordägares ordinarie stämma 2016-04-09 
 

 

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 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

  

10 Särskild redovisning av utredningsuppdrag från stämman 2015  

    

11 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

 

12 Styrelsens förslag till budget samt styrelsens förslag till utdelning   

  och uttaxering 

 

13 Val av styrelse och styrelseordförande 

 

14 Val av revisorer 

 

15 Fråga om val av valberedning 

 

16 Information stiftelsen Bälter Sven Erssons jordbruksfond 

 

17 Övriga frågor 

 

18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 



Budget 2016 stämman.xls

Mora Jordägares samfällighetsförening

Budget 2016 för beslut årsstämman  

Budget Kommentar

tkr 2016  

 

Intäkter  

Försäljning skog  700  

Hyror 220 risk outhyrt lokal juli-dec

Ersättning värmekostnad 40

Arrenden o d 40

Summa 1 000  

Kostnader

Utredningskostnader delägarregister mm -300  

Utredning avseende "Förbättrad brandsäkerhet" -200 Styrelseprop 3. 2016 av ram på 500 tkr

Lantmäterikostnader, värderingar -5

Vägavgifter o underhåll -75

Legoarbeten vägbyggnation -50

Värmekostnader Kaplagården -60

Kostnader Kaplagården -148

Försäkringar -40  

Personalkostnader / arvoden -275

Utbildning -25 Grönt kort mm

Revisionsarvoden -40

Övr. arvoden jurister / revisorer -100

Konsulter skogen -50  

Skogsbruksplan, värderingar -25  

Stämmo o andra möteskostnader -70

Övriga rörelsekostnader -50

Avskrivningar enl plan -62  

Summa -1 575

Resultat -575

Finansposter 15

Beskattningsbart Resultat f disp. -560

Avsättning för utdelning  0

Redovisat resultat -560

Upplösning periodiseringsfond 470 upplösning alla periodiseringsfonder

Beskattningsbart resultat -90

Ackumulerat avsatt för utdelning -1000

2016-03-17 Sida 1































 

 

Fullmakt 
 

 

Fullmakt för_________________________________________________att föra min talan 
 Ombudets namn 

 

och utöva min rösträtt på Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2016 

 

 

Mora_______________________ 

 

 

 

 
Fullmaktsgivarens namn 

 

 

 
Fastighetsbeteckning 

 

 

 

 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

 

 

____________________________________         __________________________________  
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