
Årsmöteshandlingar 
 
 

Mora jordägares samfällighetsförenings 
ordinarie stämma 

 
 
 

Datum 2020-05-15 
 

Plats 
 

Siljansfors skogsmuseum utomhusscen 
 kl: 14.00 



Kallelse 
Mora Jordägares Samfällighetsförening kallar delägarna till 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Med stöd av den av regeringen beslutade, tillfälliga lagstiftning som möjliggör 
för samfällighetsföreningars delägare att rösta för ett obegränsat antal 
fullmakter, har styrelsen beslutat att kalla föreningens delägare till ordinarie 
föreningsstämma 
 

Fredagen den 15 maj 2020 klockan 14.00 
Plats: Utomhusscenen, Siljansfors Skogsmuseum, E 45, 16 km söder 
om Mora. 
 
Med hänvisning till rådande pandemisituation rekommenderar styrelsen att du 
som delägare i första hand väljer att via fullmakt utöva ditt inflytande och din 
rösträtt så att vi därmed kan genomföra stämman med ett begränsat antal fysiskt 
närvarande personer. 
 
Styrelsen har beslutat att fullmakter till stämman som garanterat ska kunna 
användas måste vara styrelsen tillhanda senast tre dygn före stämmans 
genomförande, dvs senast 2020-05-12 klockan 14.00. 
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”   

 
(Hur fullmakten ska fyllas i och till vem den ska ställas hänvisas till instruktioner på Mora 
biliotek och på hemsidan. På hemsidan www.morajord.se finns även möjligheten att 
skriva/lämna fullmakt digitalt via ett fullmaktsformulär) 
 
För att styrelsen ska ha möjlighet att hantera stämman i rådande situation vädjar 
vi till de delägare som, trots vår avrådan, avser att fysiskt delta, att senast tre 
dygn före stämman (2020-05-12 kl 14.00) anmäla sin avsikt om detta på vår 
hemsida www.morajord.se alternativt per telefon (0250 141 14 kvällstid, 
eller 070 211 40 24 dagtid, måndag 11 – onsdag 13 maj). 
    
Handlingar inför stämman: 
Röstlängd, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och styrelseproposition.  
Ovan nämnda handlingar samt upprättad röstlängd och blanketter för fullmakt finns 
tillgängligt på Mora bibliotek, Mora Kulturhus fr.o.m. 2020-05-05. Handlingar finns 
därtill tillgängliga på Mora Jordägares hemsida www.morajord.se  
 
Välkomna 
Styrelsen 

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


Föredragningslista  
 
Mora jordägares ordinarie stämma 2020-05-15 
 
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 tillika delägarlängd för utbetalning av överskottsmedel 
 
6 Godkännande av dagordning 
 
7 Styrelsens och revisorernas berättelse 
 
8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
9 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

Styrelseproposition. Beslut om nyttjanderättsavtal avseende ledningsrätt  
    
10 Ersättning till styrelsen, revisorerna samt valberedning 
 
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 Information stiftelsen Bälter Sven Erssons jordbruksfond 
 
16 Övriga frågor 

 
17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 



Mora Jordägares samfällighetsförening

Budget 2020 för beslut årsstämman  

Budget Kommentar

tkr 2020  

Intäkter  

Försäljning skog  750  

Hyror 250  

Ersättning värmekostnad 40

Utdelningar samfälligheter 250

Arrenden o d 36

Summa 1 326  

Kostnader

Skogsvård -930  

Vägavgifter o underhåll -35

-965

Värmekostnader Kaplagården -50

Kostnader Kaplagården -142

Försäkringar skog o företag -58  

Personalkostnader / arvoden -288 inkl stämman

Revisionsarvoden -60

Övr. arvoden jurister / revisorer -100

Konsulter skogen -50  

Skogsbruksplan, värderingar -15  

Redovisning, hemsidan, adb -75

Stämmo o andra möteskostnader -50

Lantmäterikostnad stämma -15

Kostnader för utdelning -150  

Övriga rörelsekostnader -23

Avskrivningar enl plan -60  

Summa -1 136

Resultat -775

Finansposter 25

Upplösning periodiseringsfond 565  

Resultat före utdelning och skatt -185  







































OR'GINAL

Protokoll fort vid slutsammanträde med valberedningen for Mora jordägares
samftillighetsforening den 25 feb.2020 på koknäppargränd 28 i Mora. Vidare
har ett stort antal telefonsamråd hållits.

Närvarande ledamöter: Ola Hermansson, Sören Sticko och Evert Hansson

Valberedningen hade i uppdrag att foreslå ordinarie stämman den 28 mars 2020

frra ordinarie styrelseledamöter och fura personliga suppleanter ft)r dessa, samt
ordforande i styrelsen. Skriftlig avsägelse har inkommit från Lars Olof
Österström och Allan Björklund under pågående mandattid. Vidare foreslå två
revisorer med suppleanter.

I tur aff avgä Sune Falk och Kjell Rosenberg samt Lars Olof Österström och
Allan Björklund efter avsägelse. Valberedningen fiireslår omval av Sune Falk
och Kjell Rosenberg intill stämman 2022. Nyval av Ulf Andersson och Kjell
Klasa intill stämman 202I. Som ordforande i styrelsen Ulf Andersson intill
stämman 2021.

Suppleanter i tur att avgäAnders Pettersson och Tommy Rytter. Val
beredningen föreslår omval av Tommy Rytter for Ulf Andersson intill
stämman 2021och omval av Anders Pettersson ftir Sune Falk intill stämman
2022. Nyval av Anders Nöjd for Kjell Klasa intill stämman 2021. Nyval av
Gösta Frost for Kjell Rosenberg intill stämman 2022.

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.

Valbered nin gen föreslå r oforändrade arvoden till styrelsen.

Mora den25 feb.2020

Justeras:

å§§-
StickoEvert Hansson



Styrelseproposition 

Till Mora Jordägares samfällighetsförenings stämma 2020 05 15 

Styrelsen föreslår stämman att besluta att ge styrelsen i uppdrag, att för Mora Jordägares 
samfällighetsförening räkning, teckna medgivandeavtal med Ellevio AB om markupplåtelse för 
kabelförläggning på fastigheterna Mora UTMELAND 237:1 och Mora MORA S:1 

Bakgrund 

EllevioAB planerar att förstärka eldistributionsnäten varvid bland andra ovan angivna fastighet 
respektive samfällighet berörs. 

Ellevio AB kan enligt exproprieringslagstiftningen tvinga markägare att upplåta mark för 
eldistributionsanläggningar.  Genom att träffa en frivillig överenskommelse kommer Mora Jordägare 
att erhålla förmånligare ersättningsvillkor, varför styrelsen rekommenderar stämman att besluta enligt 
styrelsens förslag. 

Mora 2020 04 23 

Styrelsen  

Förslag till beslut: Stämman ger styrelsen uppdraget att teckna avtal med Elevio AB. 



Fullmakt med alternativ röstval till Mora jordägares samfällighetsförenings 
stämma 2020 
 

sida 1 
 

 
 
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


Fullmakt med alternativ röstval till Mora jordägares samfällighetsförenings 
stämma 2020 
 

sida 2 
 

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___ 



Fullmakt med alternativ röstval till Mora jordägares samfällighetsförenings 
stämma 2020 
 

sida 3 
 

 
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
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