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Fullmakt 
 
 
Fullmakt för antingen: Sören Sticko, pers nr 680717-7198 eller för Torbjörn Ulriksen 
pers nr 751120-7131 att: 
 
(välj ett alternativ)  

1. Föra min talan och rösta för min(-na) fastighet(-er) på Mora jordägares samfällighetsförening 
ordinarie stämma 2020-05-15 

 
2. Föra min talan och rösta för min(-na) fastighet(-er) enligt sid 2 och 3 i denna fullmakt 

vid Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2020-05-15 
 
 
 
Mora_______________________ 
 
 
 
     Person.nr: 
Fullmaktsgivarens namn 
 
 
 
Fullmakten avser delägarfastigheten- (-na) med fastighetsbeteckning –(-(arna) 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
____________________________________         __________________________________  
 
 
 
OBS! När du valt alternativ ovan och fyllt i uppgifter samt undertecknat fullmakten, måste du som valt 
alternativ 2 även besvara alla frågor på sidan 2 och 3. Fullmakten kan därefter inlämnas enligt 
nedanstående alternativ: 
Fullmakter kan lämnas: 

• i pappersformat i brevlåda på Kaplagården, Märkt ”Mora jordägare” 
alternativt insändas scannade: 
• via www.morajord.se/kontaktformulär 
• som e-post till kjell.mora@telia.com 
• eller i brevform till ”Mora jordägare Box 29 792 21 Mora”  
OBS! att för samtliga alternativ för inlämning av fullmakt ska de vara Mora jordägare 
tillhanda senast 3 dygn före stämmans genomförande, dvs senast 2020-05-12 klockan 14.00. 

 

 

http://www.morajord.se/kontaktformul%C3%A4r
mailto:kjell.mora@telia.com
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Nedan de röster som enligt ovan lämnad fullmakts alternativ 2 skall 
lämnas för min räkning vid Mora jordägares ordinarie stämma 2020-05-15 
 
1 Fråga om behörig kallelse skett. 

Min röst: Ja___ Nej___ 
 
2 Val av ordförande för stämman. Bengt Jernhall föreslås 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
3 Val av sekreterare för stämman. Kjell Rosenberg föreslås 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
4 Val av två justeringsmän. Två justeringsmän väljs bland de närvarande. Min 

fullmaktsinnehavare har här mitt uppdrag att rösta enligt sin mening 
    
5 Justering av röstlängd tillika delägarlängd för utbetalning av överskottsmedel 
 Förslag till beslut: Årets framtagna, justerade röstlängd godkänns 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
6 Godkännande av dagordning.  

Förslag till beslut: Dagordningen godkänns 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
7 Styrelsens och revisorernas berättelse.  

Förslag till beslut: Stämman föreslås besluta att godkänna styrelsens redogörelse 
för resultat- och balansräkning. 

 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
8 Ansvarsfrihet för styrelsen.  

Revisorerna har föreslagit stämman att besluta att ge styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019  
Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
9 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna  

Styrelseproposition. Beslut om nyttjanderättsavtal avseende ledningsrätt  
Förslag till beslut: Styrelsen ges i uppdrag att avtala med Ellevio AB om upplåtelse av ledningsrätt på 
fastigheterna Mora Utmeland 237:1 och Mora Mora S:1. (se även särskild beskrivning i stämmohandlingar) 

 Min röst: Ja___ Nej___ 
    
10 Ersättning till styrelsen, revisorerna samt valberedning.  

Förslag till beslut: Oförändrad ersättningsnivå 
 Min röst:  Ja___ Nej___ 
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11 Styrelsens förslag till budget samt styrelsens förslag till utdelning   

 och uttaxering.  
Förslag till beslut: Stämman beslutar att godkänna presenterad budget samt 
beslutar att föreslagen utdelning till delägarna med totalt 3,4 Mkr skall verkställas 
Min röst: Ja___ Nej___ 
  

12 Val av styrelse och styrelseordförande 
 Ordinarie ledamöter 
 I tur att avgå är Sune Falk och Kjell Rosenberg. Lars Olof Österström och Allan 

Björklund har tidigare meddelat att de önskar avgå vid stämman 2020. 
Valberedningen föreslår omval av Sune Falk och Kjell Rosenberg intill stämman 2022 
samt nyval av Ulf Andersson och Kjell Klasa intill stämman 2021. Därtill föreslås Ulf 
Andersson till ordförande i styrelsen intill stämman 2021. 

 Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag. 
 Min röst: Ja___ Nej___ 

Suppleanter 
 I tur att avgå: Anders Pettersson och Tommy Rytter. Valberedningen föreslår omval 

av Tommy Rytter som ersättare för Ulf Andersson intill stämman 2021 och omval av 
Anders Pettersson som ersättare för Sune Falk intill stämman 2022. Nyval av Anders 
Nöjd som ersättare för Kjell Klasa intill stämman 2021. Nyval av Gösta Frost som 
ersättare för Kjell Rosenberg intill stämman 2022. 

 Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag. 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
13 Val av revisorer 
 Valberedningen föreslår som auktionerad revisor omval av Anders Hvitfeldt med 
   Inga Britt Dahlman som suppleant. Omval av Peter Helander som lekmannarevisor 

och Hans Arnesson som suppleant, samtliga intill stämman 2021. 
 Förslag till beslut: Enligt valberedningens förslag. 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
14 Fråga om val av valberedning.  
 Val av valberedning intill stämman 2021.  
 Förslag till beslut: Tommy Lundberg (sammankallande) samt Sören Sticko och 

Evert Hansson 
 Min röst: Ja___ Nej___ 
 
 
Fullmakter kan lämnas: - i pappersformat i brevlåda på Kaplagården, Märkt ”Mora jordägare”, 
alternativt insändas scannade: - via www.morajord.se/kontaktformulär - som e-post till 
kjell.mora@telia.com - eller i brevform till ”Mora jordägare Box 29 792 21 Mora”   
 

http://www.morajord.se/kontaktformul%C3%A4r
mailto:kjell.mora@telia.com

