Av delägarna vid stämma 27 november 2014 antaget förslag

REGLEMENTE FÖR
ORSA BESPARINGSSKOG
Orsa Besparingsskog, 884400-2710, regleras av lag (1952:167) om allmänningsskogar
i Norrland och Dalarna (”AskL”). Enligt AskL ska det för Orsa Besparingsskog finnas
ett reglemente.
ÄGANDERÄTTEN
§1
Det område som vid storskifte inom dåvarande Orsa socken (”Socknen”) avsattes som besparingsskog,
vilket område är registrerat i fastighetsregistret som Orsa Orsa Besparingsskog s:1 och Ljusdal Orsa
Besparingsskog s:1, (”Besparingsskogen”) samt de övriga tillgångar som uppkommit och uppkommer
genom Besparingsskogens förvaltning, hör till de fastigheter för vilka Besparingsskogen blivit avsatt vid
storskiftet eller de fastigheter som vid fastighetsbildning beslutats ha del i Besparingsskogen (”Delägarfastigheter”).
Delägarfastigheter har del i Besparingsskogen efter reducerat jordtal beslutat vid storskiftet eller enligt
vad som bestämts vid fastighetsbildning (”Delaktighetstal”).
Ägare av Delägarfastighet (”Delägare”), företräder Delägarfastighet i enlighet med vad som anges i
AskL och detta reglemente. Ägs Delägarfastighet av flera, företräder dessa gemensamt Delägarfastigheten.
FÖRVALTNING
§2
Besparingsskogen förvaltas av Orsa Besparingsskog, 884400-2710, (”Orsa Besparingsskog”).
För förvaltningen ska finnas följande organisation:
1. Allmänningsstyrelse för förvaltning av Besparingsskogen samt all dess avkastning och kapitalinkomst.
2. Ekonominämnd (”Jordägarnämnd”) för beredning och verkställande av allmänningsstämmans
(”Jordägarstämmans”) beslut om användning av behållen avkastning enligt AskL §18 (”Bidrag”).
3. Valberedning för beredning av Jordägarstämmans val av ledamöter och revisorer samt beslut om
arvoden till dessa.
4. Skogsförvaltare, som bör ha högre skoglig utbildning, att som chef för förvaltningen inför allmänningsstyrelsen respektive Jordägarnämnden svara för den löpande verksamheten.
BESPARINGSSKOGENS SKÖTSEL
§3
Besparingsskogen, såväl mark som växande skog, ska förvaltas för att ge en långsiktigt god avkastning.
Till ledning för detta ska finnas en av Jordägarstämman för högst tio (10) år i sänder beslutad avverkningsplan.
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ALLMÄNNINGSSTYRELSEN
§4
Allmänningsstyrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst sex (6) ledamöter, varav en (1) ordförande
och en (1) vice ordförande.
§5
Allmänningsstyrelsen ska på ett ekonomiskt tillfredställande sätt förvalta Besparingsskogen och övriga
tillgångar enligt § 1 ovan samt besluta i alla frågor, som inte enligt lag eller reglemente ska beslutas av
Jordägarstämman eller av Jordägarnämnden.
Allmänningsstyrelsens uppgifter är bland annat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

att bevaka frågor av intresse för Delägarna,
att besluta om skogsförvaltarens avlönings- och arbetsvillkor samt övriga anställningsförmåner,
att besluta om anställd personal får utöva annan tjänst eller åta sig externa uppdrag,
att årligen fastställa arbetsordning för allmänningsstyrelse och skogsförvaltare,
att besluta om jakt och fiske samt upplåtelse av jakt, fiske och övriga nyttjanderätter,
att besluta om förvärv av fast egendom med iakttagande av vad delägarna kan ha beslutat,
att besluta om avyttring av fast egendom som inte utgör del av Besparingsskogen,
att svara för redovisning, bevaka säkerheter och betalning av skatter,
att före oktober månads utgång upprätta budget för nästkommande verksamhetsår,
att företräda Delägarna i frågor rörande Besparingsskogen,
att bereda ärenden till Jordägarstämma, i den mån detta enligt reglementet inte ska handläggas av
Jordägarnämnden,
att verkställa Jordägarstämmans beslut, i den mån verkställigheten inte enligt reglementet tillkommer Jordägarnämnden,

JORDÄGARNÄMNDEN
§6
Jordägarnämnden ska bestå av minst fem (5) och högst sex (6) ledamöter, varav en (1) ordförande och
en (1) vice ordförande.
§7
Jordägarnämnden ska bereda frågor om Bidrag för Jordägarstämmans beslut och före oktober månads
utgång ta fram förslag till bidragsbudget avseende nästkommande kalenderår samt verkställa Jordägarstämmans beslut om Bidrag.
VALBEREDNINGEN
§8
Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, varav en (1) ordförande. Ordföranden är sammankallande. Ledamot i valberedningen får inte vara ledamot i allmänningsstyrelsen eller
Jordägarnämnden.
§9
Valberedningen ska lämna förslag till Jordägarstämmans val av
1. ordförande och vice ordförande för Jordägarstämman
2. ordförande och vice ordförande för allmänningsstyrelsen och Jordägarnämnden
3. övriga ledamöter i allmänningsstyrelsen och Jordägarnämnden
4. minst en (1) och högst tre (3) revisorer, varav minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.
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Valberedningen ska också lämna förslag på arvoden till samtliga förtroendevalda för Jordägarstämmans
beslut.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNNINGSSTYRELSE, JORDÄGARNÄMND
OCH VALBEREDNING
§ 10
Säte
Allmänningsstyrelsen och Jordägarnämnden ska ha sitt säte i Orsa.
§ 11
Förtroendevaldas mandattid
Allmänningsstyrelsens, Jordägarnämndens och valberedningens ledamöter ska utses på ordinarie Jordägarstämma för en tid av två (2) år, räknade från och med den 1 januari året efter att valet skett. Hälften
av antalet ledamöter ska utses under ett verksamhetsår och hälften av antalet ledamöter ska utses under
nästkommande verksamhetsår.
Avgår ledamot under löpande mandattid ska fyllnadsval ske, avseende avgående ledamots kvarvarande
mandattid, vid nästa ordinarie eller extra Jordägarstämma.
För valbarhet gäller vad, som stadgas i AskL 22§.
Majoriteten av ledamöterna i allmänningsstyrelse, Jordägarnämnd respektive valberedning ska vara i
Orsa kommun folkbokförd Delägare eller andelsägare i samägd Delägarfastighet.
Avgående ledamot kan omväljas.
§ 12
Beslutsförhet
Allmänningsstyrelse, Jordägarnämnd och valberedning är beslutsföra, då minst halva antalet valda ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden. Är endast minimiantalet närvarande, får beslut fattas endast om de närvarande är ense. I övriga fall fattas beslut genom enkel majoritet.
Är både ordförande och vice ordförande förhindrade att närvara, får ledamöterna inom sig utse ordförande att leda förhandlingarna.
§ 13
Protokollsjustering
Protokoll ska föras vid sammanträde och justeras antingen genast eller senast vid nästa sammanträde.
Protokoll kan justeras av ordföranden tillsammans med den eller de övriga ledamöter som utses vid
sammanträdet. Beslut om sådan protokollsjustering ska intas i protokollet.
§ 14
Ordförandens uppgifter
Respektive ordförandens uppgifter är bland annat:
1. att när denne finner det vara behövligt eller när det begärs av minst halva antalet ledamöter kalla till
sammanträde,
2. att innan ärende av större vikt avgörs låta bereda detta,
3. att vid sammanträde leda förhandlingarna, föredra ärenden och se till att protokoll förs,
4. att på begäran meddela de upplysningar, som kan framgå av protokoll och andra handlingar samt
utlämna kopior i den mån det inte kan befaras, att offentliggörandet skulle kunna vara till men för
Besparingsskogen eller annan, varvid respektive allmänningsstyrelse eller Jordägarnämnd ska pröva
framställningen.
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AVKASTNING OCH ANNAN INKOMST
§ 15
Inkomst, som inte är kapitalinkomst, enligt AskL 17§, ska tas i anspråk för följande ändamål:
1. För betalning av kostnader för Besparingsskogens förvaltning.
2. För inköp av mark för Besparingsskogens utvidgning i den mån kapitalinkomst enligt ovan inte
finns att tillgå.
3. För främjande av jord- och skogsbruk med binäringar inom Socknen, anläggning och förbättring av
vägar eller för annat ändamål, som är till gagn för Delägarna eller befolkningen i Socknen.
RÄKENSKAPER OCH REVISION
§ 16
Räkenskapsår är kalenderår.
Allmänningsstyrelsens och Jordägarnämndens förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst en (1)
och högst tre (3) revisorer, varav minst en (1) revisor ska vara auktoriserad eller godkänd.
§ 17
Allmänningsstyrelsens och Jordägarnämndens årsredovisning med förvaltningsberättelse ska senast den
1 april överlämnas till revisorerna. Revisorerna ska senast den 30 april till allmänningsstyrelsen och
Jordägarnämnden lämna sina berättelser, innehållande redogörelse för resultatet av deras granskning
med uttalande om de har någon anmärkning mot hur räkenskaperna förts eller mot förvaltningen i övrigt. Framställer revisorerna anmärkning, ska anledningen till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelsen ska innehålla särskilt uttalande, om ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.
JORDÄGARSTÄMMA
§ 18
Beslutanderätt och rösträtt
Beslutanderätt tillkommer Delägarna i de frågor i vilka beslutanderätten genom AskL eller detta reglemente förbehållits Delägarna. Delägarnas beslutanderätt utövas på Jordägarstämma.
Delägare äger rösträtt på Jordägarstämma efter sin/a Delägarfastighets/-ers delaktighet i Besparingsskogen med iakttagande av
1. att anmälan om deltagande vid Jordägarstämman, och uppvisande av fullmakt och andra behörighetshandlingar för deltagande, gjorts till Orsa Besparingsskog senast klockan 16.00 helgfri dag före
Jordägarstämman, anmälan kan ske skriftligen eller genom kontakt med Orsa Besparingsskogs kontor,
2. att för omyndig Delägare röstar förmyndare, som har den omyndiges Delägarfastighet under sin
förvaltning eller där flera sådana förmyndare finns, den som de utser,
3. att för dödsbo, samägd Delägarfastighet, bolag eller annan juridisk person inte mer än en (1) person
får utöva rösträtt,
4. att ej närvarande Delägares rösträtt får utövas genom ombud, dock att inte någon på grund av fullmakt får utöva rösträtt för mer än en (1) Delägare,
5. att en närvarande samägare av Delägarfastighet, får utöva rösträtt för sin/sina samägda Delägarfastighet/er med stöd av fullmakt från samtliga övriga andelsägare i sådan/a Delägarfastighet/er,
6. att närvarande Delägare, förutom rösträtt för egen ägd Delägarfastighet även kan ha rösträtt enligt
punkterna 2 – 5 ovan,
7. att inte någon för egen och/eller annans räkning får utöva rösträtt för mer än en fyrtiondel (1/40) av
hela det Delaktighetstal, som är företrätt på Jordägarstämman,
8. att den som är röstberättigad har förslagsrätt, rätt att begära votering och rätt att reservera sig mot
Jordägarstämmans beslut,
9. att Delägare som inte är röstberättigad eller den som samäger Delägarfastighet, utan att vara röstberättigad, har närvaro- och yttranderätt vid Jordägarstamma.
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§ 19
Fullmakt
Fullmakt ska vara skriftlig och gälla för viss person och den ska vara daterad och undertecknad av utställaren.
§ 20
Delägarförteckning, röstlängd
Allmänningsstyrelsen ansvarar för att det vid Jordägarstämma finns tillgängligt en förteckning som
innehåller samtliga Delägarfastigheter och dess ägare med uppgift om varje Delägarfastighets Delaktighetstal. Vid beräkning av reducerat jordtal ska påbörjad del av reducerat bandland räknas som helt bandland. Närvarande Delägare, som i rätt tid anmält sitt deltagande och i övrigt har rösträtt enligt § 18, ska
med angivande av Delägarfastighet och Delaktighetstal noteras i en delägarförteckning benämnd röstlängd.
Av Jordägarstämman godkänd röstlängd gäller för stämman.
§ 21
Ärenden och beslut
Ordinarie Jordägarstämma ska hållas två gånger om året, dels i maj, vårstämman och dels i november,
höststämman. Stämmorna ska hållas i Orsa.
På vårstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Redovisning av allmänningsstyrelsen och Jordägarnämndens förvaltningsberättelser och övriga
redovisningar, inklusive under föregående verksamhetsår genomförda förvärv och avyttringar av
fast egendom samt revisorernas berättelser avseende föregående verksamhetsår.
2. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsens och Jordägarnämndens ledamöter
för den tid respektive förvaltningsberättelse omfattar.
På höststämman ska följande ärenden behandlas.
1. Redovisning av allmänningsstyrelsens budget för nästkommande verksamhetsår.
2. Redovisning av Jordägarnämndens förslag avseende Bidrag.
3. Beslut om Bidrag avseende nästkommande verksamhetsår.
4. Val av ordförande och vice ordförande för Jordägarstämman för nästkommande två (2) verksamhetsår.
5. Val av allmänningsstyrelsens och Jordägarnämndens ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter. Val av sammankallande för valberedningen och dess ledamöter för nästkommande två (2)
verksamhetsår. Val av minst en (1) och högst tre (3) revisorer, varav minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd, för nästkommande ett (1) verksamhetsår.
Vid val ska iakttas vad som angivits om ledamöters mandattid § 11 ovan.
6. Beslut om arvoden till samtliga förtroendevalda enligt ovan.
I fråga som enligt lag eller detta reglemente ska avgöras av allmänningsstyrelsen får stämman inte fatta
något beslut.
Förslag eller synpunkter avseende frågor där beslutanderätten tillkommer allmänningsstyrel-sen kan
löpande under verksamhetsåret skriftligen inges till allmänningsstyrelsen.
§ 22
Kungörelse om Jordägarstämma, motioner
Kungörelse om Jordägarstämma utfärdas av allmänningsstyrelsen och ska innehålla uppgift om tid och
plats för stämman samt de ärenden, som ska behandlas.
Kungörelsen ska senast sjutton (17) dagar före stämman införas i en eller flera inom orten spridda tidningar och/eller på Orsa Besparingsskogs hemsida samt finnas tillgänglig på Orsa Besparingsskogs
kontor.
Senast sjutton (17) dagar före stämman ska en preliminär delägarförteckning som innehåller samtliga
Delägarfastigheter och dess ägare med uppgift om varje Delägarfastighets Delaktighetstal samt handlingar angående de ärenden som ska behandlas på stämman, finnas tillgängliga på plats som anges i
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Ärende, som inte upptagits i kungörelsen, får inte avgöras av stämman, om inte ärendet enligt lag eller
detta reglemente ska förekomma på stämman eller omedelbart föranledas av ärende, som där ska avgöras. Oberoende av ovanstående får, på såväl ordinarie som extra stämma, fattas beslut om utlysande av
extra stämma för behandling av visst ärende.
Har Delägare senast den 15 mars respektive den 15 september skriftligen hos allmänningsstyrelsen yrkat
att visst ärende (motion), där beslutanderätten genom lag eller reglemente förbehållits Delägarna, ska
upptas till prövning följande vår- respektive höststämma, ska sådant ärende upptas i kungörelsen.
§ 23
Extra stämma
Om utlysande av extra Jordägarstämma gäller vad, som stadgas i AskL 36 och 37 §§. Delägares rätt att
begära extra stämma, ska emellertid utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av Delägare
med ett sammanlagt Delaktighetstal, som utgör minst en femtiondel (1/50) av Besparingsskogens hela
Delaktighetstal.
§ 24
Röstning, votering
Som Jordägarstämmans beslut gäller, i den mån annat inte framgår av AskL, den mening som biträtts av
röstande med mer än hälften av det vid stämman företrädda Delaktighetstalet.
Vid lika röstetal efter votering gäller den mening som stämmoordföranden biträtt. Vid lika röstetal avseende val ska valet avgöras genom lottning.
Begärs på Jordägarstämma vid behandling av annat ärende än sådant som omnämns i AskL 35§, bordläggning av ärendet och biträder röstande med minst en tredjedel (1/3) av det vid stämman företrädda
Delaktighetstalet sådan begäran, ska ärendet upptas till prövning på ny stämma.
§ 25
Protokollföring och justering
På Jordägarstämma ska genom allmänningsstyrelsens försorg föras protokoll. Har beslut fattats genom
omröstning, ska det anges, hur röstningen utfallit. Protokollet ska undertecknas och till riktigheten bestyrkas av ordföranden och två på stämman utsedda delägare eller ombud för Delägare. Senast 14 dagar
efter stämman ska justerat protokoll hållas tillgängligt för Delägarna på Orsa Besparingsskogs kontor.
Protokollet ska av allmänningsstyrelsen förvaras på ett betryggande sätt.
ÄNDRING AV REGLEMENTET
§ 26
Förslag till ändring av detta reglemente får förutom av länsstyrelsen och två (2) på varandra följande
Jordägarstämmor väckas av Delägare med ett sammanlagt Delaktighetstal utgörande minst en tiondel av
Besparingsskogens hela Delaktighetstal.
Beslut om ändring fattas av länsstyrelsen enligt lag.
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
§ 27
På första höststämman efter det att dessa reglementsändringar vunnit laga kraft, väljs för en mandattid
av två (2) år de ledamöter i allmänningsstyrelsen, Jordägarnämnden och valberedningen som har kortast
tid kvar på sin innevarande mandatperiod. På nästkommande höststämma väljs resterande ledamöter till
sina uppdrag för en mandattid av två (2) år.
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