
Årsmöteshandlingar 

Mora jordägares samfällighetsförenings 
ordinarie stämma 

Datum 2022-05-11 

Plats 

Mora Parken stora salen 
 kl: 18.00 



Kallelse till föreningsstämma 
Mora Jordägares Samfällighetsförening kallar härmed delägarna (ägare av fastighet med del i 
Mora Mora s:1 och Mora Mora s:2) till ordinarie föreningsstämma. 
Tid och plats: onsdagen den 11 maj 2022 klockan 18.00 på Mora Parken. 

Anmälan: 
För att underlätta registrering vid stämman, uppmanas delägare som avser delta på stämman 
att anmäla sitt deltagande via hemsidan www.morajord.se. Anmälan på hemsidan blir då även 
samtidigt registrering. Styrelsen vädjar till samtliga att infinna sig senast en timma före 
stämmans öppnande för registrering/avprickning.  
Fullmakter kan med fördel även lämnas in före stämman för registrering, detta måste då vara 
styrelsen tillhanda senast två dygn före stämmans genomförande, d.v.s. senast 2022-05-09 
klockan 18.00. 
Fullmakter kan lämnas: 

• I pappersformat i brevlådan på Kaplagården, Märkt ” Mora jordägare”
• Alternativt insändas scannade som e-post till kjell.mora@telia.com

I samband med registreringen serveras kaffe och smörgås. Den som önskar förtäring anger 
detta på hemsidan. 

Handlingar inför stämman: 
Röstlängd, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner och styrelsens 
förslag till beslut. Ovan nämnda handlingar samt upprättad röstlängd och blanketter för 
fullmakt finns tillgängligt på Mora bibliotek, Mora Kulturhus fr.o.m. 2022-04-22. Handlingar 
finns därtill tillgängliga på Mora Jordägares hemsida www.morajord.se . 

Föredragningslista 

Enligt stadgarna samt inkomna motioner: 

- Styrelsens förslag för handläggning av upplåtande av ledningsrätter
- Motion angående legalitetsprövning
- Motion om försäljning av föreningens tillgångar.

Välkomna 
Styrelsen 

http://www.morajord.se/
mailto:kjell.mora@telia.com
http://www.morajord.se/


Föredragningslista 
Mora jordägares ordinarie föreningsstämma 2022-05-11 

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 
- Styrelsens förslag för handläggning av upplåtande av ledningsrätter
- Motion angående legalitetsprövning
- Motion om försäljning av föreningens tillgångar.

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 Val av valberedning 

15 Övriga frågor 

16 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 



 Mora Jordägares samfällighetsförening Budget 2022
Intäkter
Intäkter skog 2 170 000
Intäkter Kaplagårdn 300 000
Övriga intäkter 285 000
Summa Intäkter 2 755 000

Kostnader  

Kostnader skog -940 000
Vägar -350 000
Skogsskötsel -370 000
Fastighetsomkostnader -220 000
Kostnader Kaplagården -200 000
Förvaltningskostnader -645 000
Summa kostnader -1 785 000

Resultat före avskrivningar och  finansiella poster 970 000
Resultat Avskrivningar och finansiella intäkter o. kostnader -41 000
Resultat efter Finansiella poster 929 000
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Arsredovisning 16r rekenskapsiret 2021

Styrelsen avger ftiljande Srsredovisning.

lnnehill

- ltirvaltningsberAftelse
- resultatrSkning
- balansriikning
- noter
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Ftirvaltningsberiittelse

Information om verksamheten

Mora Jordiigares samftillighetsfiirening bildades 1977 enligt lagen om samfiilligheler ffin
1973 och lbrvaltade di tillgangar fran Mora Jordiigarkassor ( bl.a- brokassan,
marknadskassan, skogsmedelsfonden och skogsfasigheter). I 988 ansldts Mora Sockens
Jordiigares samftillighetsftirening, som sedan storskiftet i mitten pa 1800-talet fiirvaltat
sockensamfEllda undantag (viigmark, grustag, dytag. vissa skogsskiften mm) till Mora
JordEgares samlEllighetsfrrening.

Ftirvaltade marktillgingar utgtirs (enlig skogsbrukplan 2020) av 2 771 ha produktiv
skogsmark, varav I 030 ha iir Ibrvaltade samftilligheter och I 741 ha utg<irs av iigda
registerfastigheter. Dtirtill iiger ftireningen Kaplansgirden i Mora samt 24,4 % i D)ryerdalens
gemensamhetsskogs samElligheaftirening (Mora Boniis s:291 m.fl., omfattande I 773 ha
produktiv skogsmark), 4.0 o/o i Suggfiibodomas gemensamhetsskog (Mora Utmeland s:36,
omfattande 719 ha mark) och 2,9 % i Skellnls gemensamhetsskog (Mora Vika s:73, 360 ha
produktiv skogsmark).

Niira nog samtliga jord- och skogsfastigheter i Mom Socken iir delSgare i de sockensamftillda
markema och i Mora Jordiigares samfiillighets6renings tillgingar.

Ftireningen skall, enligt reglemente! ftirvalta jordiigamas gemensamma egendom pi biista
satt. Mark me avyttras och tillkdpas i den man det gagnar lbrvaltningen.

SBrelsen
Styrelsen har frin senaste irsstamman bestitt av Ulf Andersson (ord{brande), Sune Falk (vice
ordfiirande), Kjell Rosenberg (seketerare), Erik Abrahamsson och Kjell Klasa. Styrelsen har

under iret hillit 8 protokoll{tirda sammantriden (l konstituerande. 4 ordinarie och 3 extra
styrelsemiiten). Styrelsen har upphandlat redovisningstjiinster av extemt h)lag.

Flerirsjim16rclse

F6reningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

1

Nettoomsittrring, tkr
Resultat efter finansiella poster. tkr
Balansomslutning, tkr

2021
4 t43
-703

20 160

2020
658
-37

t9196

2019
I 788
7 0r5

22 359

2018
390

409
r5 663

2017
3 593

-715
t6190
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Eget kapital

Vid 6rets ingang
Arets resultat
Vid arets utging

l

2021

t6 474 234
-463 638

15-010196

2020

15 968 010
506 224

15414234

Viscntliga hlndelser under riikenskapi ret

Omsiittningen uppgrir till 4 143 (658) tk. Rtirelser€sultatet uppgir till - 725 (- 61) tk. I

r6relseresultatet ia beaktat ftirslag till utdelning med 2 000 tkf (0) och skogsavdrag med 639
tkr (0).

Vid arsstiimman i maj 2020 beslutades att i deklaration fbr ir 2019 om att avsiitta 5 900 tkr
till ersiittningsfond. Medlen i ersiittningsfond skall, fbr att inte tas upp till beskattning, inom 3

ir anviindas till 6terk6p av mark molsvarande den areal ftireningen avst&tt i samband med att
intrangsersethingen utbetalades 2019. Under iret har inget iterkdp gjorts. Aterstiende medel
i ersiittningsfond utg6r 3 885 tla motsvarande 40.5 ha av totalt 78 ha

Utdelnitrg rv bverskottsm edel
Vid irsst imman i maj 2020 beslutades att utbetala avsatta 3 400 tkr till deliigama- Fram till
3 | december har 3 1 94 tkr betalats uL Atersoden har intiiktsftirts under Ar 2021 i ldreningens
riikenskaper.

Sedan tidigare har ej utbetalda medel till deliigama deponerats hos Liinsstyrelsen i Dalama.
Dessa medel har under iret begiirts iter, inbetalats, och intiiktsliirts med ca 66 tkr.

Styrelsen fiireslir att stiimman beslutar. efter att irets resultat faststiillts, afi avsafta 2 000 tkr
fiir utdelning av ftreningens dverskottsmedel.

Skogen
Mora Jordiigares samfiillighetsftirening ftirvaltar enligt 2O2l irs skogsbruksplaner 3 669 ha

mark varav 2 694 ha iir produktiv skogsmark ftirdelat gA77 skiften (medelareal ca 30 ha).

Virkesftirrid enligt skogsbruksplan: 349 663 m3sk ( I 30 m3sk / ha)

Aldersklasslbrdelningen iir mycket ojiimn med relativt stor andel ungskog, en mycket stor
andel iildre, slutawerkningsmogen skog samt mycket liten andel medelilders skog.

Medelboniteten (tillviixtpotentialen) dr 4,2 m3sk/ha och beriiknad tillviixt ca l0 600m3sk per

er.

A.kt
d,]
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t

Uttag har skett frin betalningsplaner hos Mellanskog med 497 (2l4) tkr. Vid &rets utging iir
viirdet pi betalningsplaner 41 7 (914) tkr.
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Bestand med sarskilt skyddsviirda naturvdrden (nyckelbiotoper m m) omfattar ett 30 - tal
bestind om totalt ca I70 ha (7%).

Fast[hetsafllrer
Under iret har inga fastighetsfiirverv giorts. F6rsiiljning av markomride till Mora Kommun
har genomftirts med en ersiittning pi 126 tk.

F6rsEljning av avverkningar, skogwird och skoglig planering
Under slutet av &rret har tre slutavverkningar om ca 30 ha silts som avverkningsriitter. Tvi av
awerkningama i niirheten av Rostberg samt en i Copshus.
Fdreningen har under Ar 2021 slutawerkat 5038 m3fub p6 ca 29 ha efter Studentviigen och
gallrat ca 50 ha vid Sandiingama vllket gav ett utfall pi 2 632 m3 fub.

Fiireningen drabbades under virvintem 2021 av omfattande sndbrottsskador. Vlrst drabbat
var tvf, omriden l5ngs Kringdalsviigen. Totalt atgairdades genom gallring 70 ha. Gallringen
gav ett underskott pf, ca 295 tkr. Ftireningen har erhillit 205 tkr ffin ltirsiikringsbolag ftir att
tacka del av kostnaden. Totalt har 5 138 m3fub omhiindertagits.

Markberedning har genomliirts ph ca62ha under 2020. Av den markberedda arealen har 58
ha planterats under 2021. Aterstiende areal kommer att planteras viren 2022.

Ftireningen planerar ett omfattande rtijningsprogram och under ir 202 I har I l3 ha rii,lts och
ytterligare ca 80 ha har upphandlats under iret som kommer att njjas under ir 2022.

Skogsbruksplan uppdateras erligen. Senast mars 2021 .

YEgar
Inget stiirre underhill under aret.

Jaktupplitelser och arrenden
All jakt iir upplaten till respektive viltvirdsomride. lntikter fiir arrenden har uppg6tt till 29
tkr.

legalitetsgranskning av Mora Jordigercs stadgar
Fdr det av ftireningen dverklagade beslutet till Ftiwaltningsriitten den 27 augusti 2019 har
Fiirvaltningsriitten den 2juli 2021 arwisat tiverklagan. Fiireningen styrelse har beslutat att
inte prtiva saken ytterligare.

Kaplansgarden
Samtliga lokaler har under eret varit uthyrda

I

M(
up

ol 77

tlil

Mora Jordiigares Samliillighetsftirenings skogsbruk iir certifierat enligt PEFC.
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Resultatriikn ing

Rdrelsens intikter
Nettoomsiittning
Owiga rtirel sei ntiikter

R6relsens kostnader
Inkiip awerkningsdlinster
Skogsvard och viigunderhill
Personalkostnader
G,riga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anliiggn ingstillgangar
Avsatt ftir utdelning
Summa rtrelsens kostnader

Rtirelseresultat

Resultat fnfln finansiella poster
Orriga riinteintiikter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resu ltatposter
Summa resultat frin finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsd ispositioner
Skatt pA 6rets resultat
Arets resultat

5

Not 2021

4 143 702
894 114

5 037 816

-t 714 609
-595 560
-270 613
473 428

-708 775
-2 000 000
-5 762985

-725 t69

60
2t 367

-703 802

200 000
40 t@

4639E

657 544
415 563

r 073 107

2020

I

2
.,

3

4
5

6

-217 426
-305 218
-541 249

-t 1343M

-61 237

24 601
{0

24 54t

-36 696

75 000
467 920
5_0.6224

-70 451

7
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Mora Jordiigares Samfiillighetsftirening
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Balansrflkning

Tillgingar

Anliiggningstillgin gar
Materiella insstillqingar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anliiggning$illginear
Kundfordringar
Uppskjuten skattefordran

Summa anllggningstillgin gar

Omsittn in gstillgin gar
Kortfristisa lbrdrinsar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Ovriga kortfr istiga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bank
Summa omsittningstillgingar
Summa tillgingar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital

Obeskattade resen'er

Avsittningar
Uppskjutna skatter
Avsatt fur utdelning
Owiga avsiittningar

Not 2021-12-31 2020-12-3t

9 t3 979 201
l7 087

13 996 288

t4 680 676
24 387

l4 705 063
l0

6

il
l2

il

t2
t5
t6

l3

t.1

4t6724
748 000

I 164 721
t5 869 787

508 209
26 307

216 934
4 212

755 62
5 407 992
6 163 654

4)52242 l9 r l8l

:
0

l3 996 288

580 887
120 493
35 558
80 317

817 255
2 509 339
3 326 594

290 000

886 209

2284 665

l5 968 010
506 224

16 474 234

4e0 000

988 539
206 162
404 000

2L,
//'/

I
u.l p

n4J ,/u -W
dt

I

t6 474 234
463 638

l6 010 596

I
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Balansrikning

Summa avsittningsr

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intikter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 202t-12-3t 2020-t2-31

365 t76 381 783
28 693

222970
633 446

LLt96l8L

7

t7
I8 323 296

688 472

N)5994?

&J /L
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Mora Jordiigares Samftillighetsfiirening
7164124794

Noter

Not I Redovisnings- och virderingsprinciper

Fran och med riikenskapsiret 2018 uppriittas arsredovisningen med till?impning av

irsredovisningslag"n o"h Bokltringinamndens allm2inna rid BFNAR 2012: I Arsredovisning

och koncemredovisning (K3) Tidigare till5mpades irsredovisningslagen och

Bokliiringmiimndens allmiinna rad.

lntikter
Ftisiiljning av varor redovisas niir viisentliga risker och liirdelar 6verg&r frin siiljare till
ktipare i enlighet med fthsiiljningsvillkoren. Fdrsiiljningen redovisas efter avdrag {br moms

och rabatter.

Hyresintiikter redovisas i den period uthymingen avser.

Inkomstskatter
Aktuella skatter viirderas utifiran de skattesatser och skatteregler som giiller pA balansdagen.

Uppskjutna skatter varderas utifrin de skattesatser och skatteregler som iir beslutade fore
balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemessiga
avdrag redovisas i den utstriickning det iir sannolikt att avdraget kan avrdknas mot dverskott
vid framtida beskattnin g.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast nar det finns en legal ratt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom ftiriindring i uppskjuten skatt, redovisas i resultatriikningen om inte
skatten iir hiinft)rlig till en hiindelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Pi gn:nd av sambandet mellan redovisning och beskattning siirredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som iir hiinftirlig till obeskattade reserver.

Materiella anldggningstillgangar redovisas till anskaffningsvirde minskat med ackumulerade
avskriwingar. I anskaffningsv?irdet ingar utgifter som direkt kan hiinftiras till ftirviirvet av
tillgangen.
NiA en komponent i en anliiggningstillging byts uL urangeras eventuell kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponenten aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgangar som inte delas upp i komponenter liiggs till
anskaffningsviirdet om de beriiknas ge fiireningen framtida ekonomiska fiirdelar, till den del
tillgangens prestanda iikar i ftirhillande till tillgangens viirde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter ftir l6pande reparation och underhf,ll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsftirlust vid avyttring av en anliiggningstillging
redovisas som Ovri g rdrelseintiikt respektive 6vri g r6relsekostnad.

Materiella anl6ggningstillgingar skrivs av systematiskt 6ver tillgingens beddmda
nyttjandeperiod. Niir tillgfingars avskrivningsbara belopp faststiills, beaktas i ftirekommande

8
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fall tillgangens restviirde. LinjEr avskrivningsmetod anviinds {61 6wiga typer av materiella
tillgangar.

Ftiljande avskrivningsprocent tillimpas:
- lnventarier 5 er
- Byggnader 50 ar
- Markanliiggningar l0 er

Pi skogsmark sker skogsavdrag efter skattemdssiga grunder. Fdreningen tivrig mark skrivs
inte av.

Avsittningar
Ftireningen gdr en avsettning niir det finns en legal eller informell ftirpliktelse och en
tillftirlitlig uppskattning ab beloppet kan g6ras.

6vriga
Medel inneEiende pi betalningsplan redovisas som eget kapial, efter avdrag 6r bereknad
skatt 20,6 %o.

Fordringama iir upptagna med de belopp varmed de beriiknas inflyta

Ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskaffningsviirdet diir inget annat anges.

Periodisering av tillgangar och skulder har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Intlkternas ldrdelning

2020

9

I ne$oomsattningen ingir inliikter frin:
F6rsiiljning av skogsprodukter
Hyror och tiwiga fasighetsintnkter
Arrenden
Ovrigt
Summa

I tivriga intiikter ingir intiikter fran:
Utdeln i ng gemensamhetsskogar
F6rsiikrin gsersiittn in gar
Markftirsilj n ing och ina6ngsersiittning
Ater6rd utdelning
Owiga int?ikter
Summa

4)43102

3 808 649
306 128

2892s

296 541
204 628
175 865
205 632
tl 447

8% Li3

329 100

300 079
28 326

40
65t145

330 524

64 723

20 316
415163
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Not 3 Skogsvird oth vigunderhill

Viigunderh&ll
Nedlagda kostnader skogwird
Avstiimt mot avsefin ingar
Summa

Not ,:l An'oden och sociala kostnader

Fiireningen har inga tillsvidareanstiillda.

f,6ner och ersittningar och sociala kostnader
Liiner och ersiiuningar tl1l styrelse inklusive sociala
avgifter
Ld,ner och ersettningar till valberedning

Ersiittningar til I tivriga
Owiga kostnader
Totalt

Not 5 Ovriga externa kostnader

Revision och andra uppdrag hos revisorer
Kostnader Byggnader
Fdrsiikringar
Skogliga utredningar och konsultation
Mdteskostnader
Kostnader ltir utdelningsfiirfarande
Owiga kostnader
Summa fr1428 541 250

40 94'1

673 948
-l l9 335

595160

2021

259 671

3 600
7 342

u0613

202t

l0

2020

157 028
143 469
-83 07r
217 426

2020

277 562
2 647

16 800
8 209

30521E

78 625
I 15 173

66 s37
25 080
56 339
32 830
98 844

93 650
t67 122
63 219
23 sl8
47 4tA
94 2s1
52 080

{rz M
dfi A,tL

2021

2020
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Not 6 Avskrivningar

Skogsavdrag
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar markanliiggn ingar
Avskrivningar inventarier

Not 7 Resultat frin finansiella placeringar

Ovriga rlnteintiikter
Summa

Not8 Bokslutsdispositioner

Ftir5ndring av periodiseringsfond
Summa

Not 9 \ggnader och mark

lngiende anskaffn ingsviirden
Inkiip
Nyan l?iggaing skogsbilv?ig
Utgiende ackumulerade anskaffningsvlrden

I ngflende avskrivningar
Avskrivning skogsavdrag
Avskrivningar Ovriga
Utgiende ackumulerade avskrivningar
Utgaende restvirde enligt plan

2021-t2-31 2020-t2-3t

t9 24t 830 17 028 384
2 014 738

r98 708
19 241 830

2021

&0346
4l 2s9
r9 870
7 300

708 775

2021

2l 427
2l_4n

20?t

200 000
200 000

l9 24t 830

-4 561 r54
-u0346
-61 129

-s 262 629
13-919l!7

II

2020

35 000
25 ff)O
l0 451

7q4u

2020

24 601

24 60r

2010

75 000

25.!00

4501 154

-60 000
456t r54
t4 680 676

w
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

lngiende anskaffiiingsviirden
Arets ftiriindringar
Jnkiip
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

I ngSende avskrivningar
Arets fbriindringar
-Avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar
Utg6ende re$vende enligt plan

Not ll Kundfordringar

Lanefristiea fordrinsar
Betalningsplaner hos Mellanskog
Summa
Kortfri sti ga fordringar
Betalningsplaner hos Mellanskog
Ovriga kundfordringar
Summa

Not 12 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uooski utna skatteford rinqar
Fordran avseende utdelning, 22%o

Uppskjuten skattefordran vid periodens utging

Unoski utna skatteskulder
Avsiittning vid periodens inging
Andrad avsiittning ftir skatt pi betalningsplaner
Latent skatt Itir ersiittn ings fond
Uppskjuten skatteskuld vid periodens utging

t2

2021-12-3t 2020-12-31

230 779 195 941

234 779
34 838

2io 779

-206 392 -t95 941

-7 300
-213 692

-r0 451

-206 i92
r7 087 z4:fr

416 724
416 724

416 724
91 485

496 745
84 t42

l&gs7508 209

7!18 000
7.18 000

0

:
0

188 175

-t02 330
800 364
_816209

)41 059
-52 884
800 364
988 539
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Not 13 Upplupna intekter

Rlnteintiikter
Virkesredovimingar
Ovriga poster
Summa

Not 14 Obeskattade resera-er

Periodiseringsfond
Summa

Not 15 Avs5ttning 16r utdelning till deliigarna

Ingiende balans
Arets utbetalning
Arets &erRiring
Arets avsiittn ing, Iiirslag
Utgiende balans

Not 16 Ovriga avsiittniagar

Avsiittning mr eterviixtitgiirder
Summa

Not 17 Owiga kortfristiga skulder

Ovriga poster
Summa

I]

4 2t2 7 3t5
4223

68 779
Eoil-?

:
4212

290 000
290 000

490 000
499_000

2021

206 16l 3 400 000
-3 193 839

-206 t6l
2 000 000
1000 !00

2021-12-3t 2A20-12-31

284 66_5

284i65
404 000
404 000

206f61

-_

J /L W'

26 539

_26ji9

h c{
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Not l8 Upplupna kostnader och lbrutbetalda intikter

t4

2021-t2-31 2020-t2-3t

Upplupna ersiittningar och sociala avgifter
Ftirutbetalda hyresinkomster
Ovriga poster
Summa

125 917
84 069

t13 310
iE:29.6

57 646
82 014
83 3t0

ru919
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REVISIONSBERATTELSE

Till arsmotet i Mora Jordagares Samfallighetsforening
Otg.nr. 716412$794

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden
Vi har utf6rt en revision av ersredovisninqen for Mora Jordagares Samfallighetsforening f6r ar 2021 .

Enligt var uppfatlning har arsredovisningen upprettats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rattvlsande bild av fdreningens finansiella stellning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat f0r aret enligt arsredovisningslagen. F0rvaltningsberettelsen er forenlig med arsredovisningens
ovriga delar.

Grund fiir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nermare i

avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvai'samt "Den den icke-kvalificerade revisorn revisorns ansvaf'. Vi ar
oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetjska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och endamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens ansvat
Det er styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll som den bedomer ar nddvandig for att
uppretta en ersredovisning som inte innehiller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller misstag.

Vid uppreftandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bed0mningen av foreningens f0rmaga att fortsatta
verksamheten. Den upplyse( nar se 5r tillempligt, om forhallanden som kan paverka formagan att fortsatta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillempas dock inte om
styrelsen avser att likvidera f0reningen, upphora med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att
gora nagot av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utfdra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mAl
ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vesentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller misstag. Rimlig sakerhet er en hdg grad av sakerhet, men
ar ingen garanti f6r att en revision som utfdrs enligt lSAoch god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppHcka
en vesentlig felaktighet om en sedan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som
anvandare fattar med grund i ersredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvenderjag professionellt omdOme och har en professionellt skeptisk anstallning
under hela revisionen. Dessutom.

. identifierar och bedomer jag riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och inhemtar
revisionsbevis som ar tillreckliga och aindamelsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden. Risken for att inte
upptacka en vesentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en vEisentlig felaktighet som beror pa
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande imaskopi, f0rfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig
information eller asidosattande av intern kontroll.

. skaffarjag mig en forsteelse av den del av foren'ngens interna kontroll som har betydelse for min revision for att
utforma granskningsatgerder som er lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvarderarjag lampligheten ide redovisningsprinciper som anvands och rimligheten istyrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhdrande upplysningar.
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Den den icke-kvalificerade revisorn revisorns aDsvar
Jag har att utfora en revision enligt revisionslagen och ddrmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mal ar att
uppnA en rimlig grad av sakerhet om huruvida Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen
och om arsredovisningen ger en rettvisande bild av foreningens resultat och stallning.

. drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvender antagandet om fortsatt drift vid uppraftandet av
arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamkde revisionsbevisen, om huruvida det finns
nagon vdsentlig osakerhetsfaktor som avser sidana handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvlvel
om fdreningens formaga att fortsetta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vesentlig
osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna i arsredovisningen om
den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om
arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for
revisionsberafielsen. Dock kan framtida haindelser eller forhillanden gora att en fdrening inte lengre kan fortsatta
verksamheten. ufuarderarjag den overgripande presentationen, strukturen och innehellet i ersredovisningen, daribland
upplysningarna, och om ersredovisningen eterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt
som ger en rattvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten f0r
den. Jag meste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, deribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftidattningar
Uttalande
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfofi en revision av styrelsens forvaltning for Mora Jordagares
Samfallighetsforening fdr er 2021.

Vi tillstyrker att arsmotet beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund fi)r uttalande
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrjvs narmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillreckliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande.

Styrersens ansvar
Det er styrelsen som ansvarar fdr f0rvaltningen

Revrsorns ansvar
Vart mal betreffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis f6r att med en rimlig grad av sekerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i negot vasentligt
avseende foretagit nagon atgerd eller gjort sig skyldig till negon forsummelse som kan f6ranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen.
Rimlig sakerfr'et ar en hOg grad av sakerhet, men ingen garanti fOr att en revision som utfors enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptacka atgairder eller fOrsummelser som kan foranleda ersettningsskyldighet mot
fOreningen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander den auktoriserade revisorn professionellt
omd0me och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av forvaltnangen grundar
sig frdmst pe revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande granskningsatgerder som utfors baseras pa den
auktoriserade revisorns professionella bed0mning och 0vriga valda revisorers bed0mning med utgangspunkt i risk
och v:isentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pa sAdana atgarder, omraden och forhallanden som ar
vasentliga for verksamheten och dar avsteg och overtradelser skulle ha sarskild betydelse fdr foreningens situation.
Vi gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna etgarder och andra forhAllanden som er
relevanta fOr vert uttalande om ansvarsfrihet.

Anders Hvittfeldt
Au serad VISOI

rHe nder
Revisor
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Styrelseproposition 

Till Mora Jordägares samfällighetsförenings stämma 2022-05-11 

Styrelsen föreslår stämman att besluta att ge styrelsen i uppdrag, att för Mora Jordägares 
samfällighetsförenings räkning, teckna medgivandeavtal gällande markupplåtelse för 
ledningsförläggningar på Mora jordägares fastigheter för infrastrukturella samhällsutbyggnader. 

Bakgrund 

Kommun med VA-nät, Eldistributör, fiber mf. infrastruktur för samhällsfunktioner planerar 
fortlöpande förstärkning/underhåll på sina distributionsnät, varvid jordägarnas fastigheter fortlöpande 
berörs under verksamhetsåret. 

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

Mora 2022-04-07 

Styrelsen  

Förslag till beslut: Stämman ger styrelsen uppdraget att teckna markupplåtelseavtal under 
verksamhetsåret gällande infrastrukturella samhällsutbyggnader. 



Från: Gunno Hansson
Till: kjell.mora@telia.com
Ärende: Motion
Datum: den 16 januari 2022 14:47:09

Mora Jordägares samfällighetsförening

Box 29

792 21 Mora

MOTION till årsstämma 2022.

Styrelsen och ordförande för Mora Jordägares samfällighetsföreningen har vänt sig till fel domstol och
förvaltningsrätten har i  beslut avvisa överklagan, Styrelsen för Mora Jordägares samfällighetsförening
skulle rätteligen överklagat Lantmäteriets beslut till Mark och Miljödomstolen.

Begär att det i kallelsen och i kommande föreningsstämmas protokoll att styrelsen noggrant redogör ärendets
handläggning och varför överklagan kunnat hamna i fel domstol, namn på vilka i styrelsen som deltagit i
beslutet och vilka som reserverat sig mot beslutet. Felaktigt handlagt kan uppfattas bero på att det sitter fel folk i
styrelsen, att kompetens saknas i föreningens styrelse, att kompetens saknas i valberedningen som föreslår namn
på de som är lämpliga ingå i styrelsen.

Vid två tidigare stämmor 2019-03-30 (Selja-Långlets bystuga) och 2021-05-06 (Siljansfors skogsmuseum) har
ifrågasatt om Mora jordägares framtid och avveckling varit uppe för diskussion. Vid stämman 2021-05-06
avslutades diskussionen med en uppmaning att medlem kunde lämna in en motion för att frågan skulle
behandlas på stämman.  

Vid Mora Jordägares samfällighetsförening ordinarie årsmöten har ändring gjorts i föreningens stadgar.
Ändring av föreningens stadgar har starkt ifrågasatts och på ordinarie årsmöten, har även framförts om
ändringen av föreningens stadgarna ens kan vara lagligen grundad. Lantmäteriet meddelar att de registrerar
inkomna stadgar och ändringar av stadgar som inkommer. Någon prövning s.k. legalitetsgranskning sker inte
vid lantmäteriets registrering av stadgar eller när ändring kommer in är lantmäteriets svar från
samfällighetsföreningsregistret.

Styrelsens ordförande Lars Österström för samfällighetsförening uppfattas ha vänt sig till Lantmäteriet
samfällighetsregister och begärt laglighetsgranskning (legalitetsgranskning) av föreningens stadgar § 3.

Enligt förvaltningsrättens i Uppsala meddelat beslut 2021-07-02, mål nr 6905-19 framgår att styrelsen för Mora
Jordägares Samfällighetsförening 716412-679, Box 29, 792 21 Mora har överklagat Lantmäteriet Box 490, 761
24 Norrtälje meddelat beslut den 29 juli 2019. Lantmäteriet har den 29 juli 2019 beslutat att avvisa Mora
Jordägares Samfällighetsförening (föreningen) begäran om legalitetsgranskning av 3 § i föreningens
registrerade stadgar.

Motivering var att begärd legalitetsprövning ligger utanför Lantmäteriets behörighet och avvisar därför Mora
Jordägares samfällighetsförening överklagande.

Av förvaltningsrätten i Uppsala meddelar överklagat beslut 2021-07-02 avvisar förvaltningsrätten ansökan om
legalitetsgranskning av stadgar; och anger i sin motivering att förvaltningsrätten inte kan ta upp frågan om
överklagbarhet. Förvaltningsrätten har i beslut avvisat överklagandet och anger som skäl till styrelsen för Mora
Jordägares Samfällighetsförening att styrelsen har vänt sig till fel domstol för att få legalitetsgranskning
(lagligheten) prövad i föreningens stadgar § 3. Förvaltningsrätten i Uppsala har meddelat att Föreningen skulle
rätteligen ha överklagat Lantmäteriets beslut till Mark och Miljödomstolen.

Styrelseledamöternas ansvar.

Motion 1, (2 sidor).

mailto:gunno.hansson@gmail.com
mailto:kjell.mora@telia.com


Observera att ansvaret i styrelsen är individuellt, trots att besluten fattas kollektivt. det är frivilligt uppdrag att
sitta i en styrelse och har alltid har möjlighet att reservera dig mot beslutet eller avgå ur styrelsen.

Revisorns ansvar.

Även revisorn i en samfällighetsförening kan bli skadeståndsskyldig t.ex. om han missat något viktigt i
revisionsberättelsen så att medlemmarna har blivit vilseledda.

Skadeståndsskyldighet.

En styrelseledarmot, syssloman, revisor eller medlem måste ersätta skador, som han åsamkat föreningen, någon
medlem eller någon utomstående. Den som anser att han eller föreningen har lidit skada får väcka talan hos
fastighetsdomstolen.

Mora den 2022-01-15.

Gunno
Hansson
m.fl.
Skickades från E-post för Windows
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Svar på motion 1 till Mora jordägares stämman 2022. 

Motion gällande handläggning stadgeändring. 

Motionsställare anfört att styrelsen har vänt sig till fel domstol och att 
förvaltningsrätten avvisat överklagan och att man borde överklagat till Mark- 
och miljödomstolen. Motionen i sin helhet bilagd. 

Sittande styrelse avger nedan svar till stämman. 

Mora Jordägare har ställt fråga till Lantmäteriet gällande stadgar §3c och §4 och då 
dessa paragrafers laglighet, detta då det är Lantmäteriet som godkänner/registrerar 
densamma. 

Lantmäteriet har sedermera meddelat att man inte gör någon laglighetsprövning av 
föreningars stadgar. Lantmäteriet kontrollerar att samfällighetsföreningar är 
registrerade och sammansatta i enlighet med gällande lagparagrafer. 

Hänvisning kring hur man överklagar ovan beslut från Lantmäteriet, hänvisas till 
Förvaltningsrätten i Uppsala. Mora Jordägare överklagar därmed till 
Förvaltningsrätten enlig denna hänvisning. 

Förvaltningsrätten avvisar ansökan om laglighetsgranskning av stadgarna, frågan om 
överklagbarhet, med hänvisning att begärd prövning ligger utanför Lantmäteriets 
behörighet och avvisas därför. 

Då det redan föreligger dom från Mark- och miljödomstolen avseende §3c och §4 
som medför att föreningen inte längre kan förvalta avkastning i enlighet med dessa 
stadgar, så konstaterar styrelsen att det inte längre är relevant att driva frågan vidare. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen med ovan svar härmed är besvarad, och 
kan därmed läggas till handlingarna.  

Styrelsen Mora jordägares samfällighetsförening 



Motion 2.



Svar på motion 2 till Mora jordägares samfällighetsförenings  
stämman 2022. 
Motion från Gunno och Mats Hansson om att sälja föreningens tillgångar och dela ut 
överskottet till fastighetsägarna i proportion till andelstal. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

Motivering till styrelsens beslut: 

- I samfälligheten Mora Mora s:1, som förvaltas av föreningen, ligger ägandet av en
stor del av Moras samfällda vägar. Detta ägande bör även i fortsättningen förvaltas
av föreningen.

- Mora Jordägare har anor från mitten av 1800 talet och är starkt förankrad i Mora.
Innan ett beslut om avveckling av en så gammal institution tas, måste alla delägare
beredas tid att noga överväga sitt ställningstagande. (Se Mora Jordägares historia på
www.morajord.se).

- Kaplansgården, som ägas av föreningen, är ett starkt kulturellt kännetecken för Mora
och dess historia på samma sätt som Klockstapeln och Pastorsbostället.

- Den utredning som är gjord belyser inte ovan nämnda frågeställningar.

I det fall stämman beslutar om försäljning av föreningens tillgångar yrkar styrelsen på att  
beslutet formuleras så att styrelsen får ett uppdrag att utreda en tillfredsställande 
lösning för Mora Mora s:1 innan försäljningsprocessen av övriga tillgångar inleds.  

Styrelsen för Mora Jordägares samfällighetsförening 



Fullmakt 

Fullmakt för_________________________________________________att föra min talan 
Ombudets namn 

och utöva min rösträtt på Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma 2022 

Mora_______________________ 

Person.nr: 
Fullmaktsgivarens namn 

Fastighetsbeteckning 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

____________________________________         __________________________________ 

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
OBS! att för samtliga alternativ för inlämning av fullmakt ska de vara Mora jordägare
tillhanda senast 2 dygn före stämmans genomförande, dvs senast 2022-05-09 klockan
18.00.

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