Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut på höststämman 2020 -12- 21
Den jordägarstämma som avhölls i Orsa Besparingsskog den 21 december 2020 kunde, på
grund av pågående epidemi (covid-19) samt de restriktioner och rekommendationer som
därav var gällande vid tidpunkten för stämman, inte avhållas med fysisk närvaro av ett stort
antal delägare i Besparingsskogen. Stämman genomfördes därför digitalt och vid stämman
tillämpades ett poströstningsförfarande.
Besluten vid stämman begränsades till att avse de ärenden som var nödvändiga för
Besparingsskogens drift och skötsel och dess medelsanvändning, vilket innebar val av
ledamöter till Besparingsskogens organ (allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden) och val
av revisorer samt beslut om användning av tillgängliga medel (bidrag) till bl.a. delägarnas
jord- och skogsbruk.
Detta förfarande överklagades till länsstyrelsen i Dalarna av en delägare då man vid
stämman inte kunnat utnyttja sin förslagsrätt eller getts möjlighet att reservera sig mot
beslut vid stämman.
Den 18 maj 2021 beslutade länsstyrelsen att bifall överklagan och upphäva besluten enligt
punkterna 6 till 11 i mötesprotokollet. (se stämmoprotokoll på besparingsskogens hemsida)
Det innebär att alla under stämman förrättade val upphävs från och med den 18 maj.
De personer som valdes på stämman har varit behöriga att agera som förtroendevalda fram
till och med detta datum. Däremot upphävs stämmans beslut omedelbart genom
länsstyrelsens beslut, från och med den 18/5.
Allmänningsstyrelsen och jordägarnämnd leds från och med den 18/5 av de ledamöter som
valdes vid höststämman 2019. Att dessa utgör beslutsför styrelse och jordägarnämnd har
verifierats hos länsstyrelsen i Dalarna. Se länsstyrelsens svar nedan.
1. Allmänningsstyrelsen är beslutsför med de tre ordinarie ledamöter som valdes vid
årsstämman 2019.
2. Länsstyrelsen ser den uppkomna situationen (dvs att Länsstyrelsen beslutat att
upphäva besluten om val av nya styrelseledamöter, ordf oa) som att det ska
behandlas som om ledamot avgår under löpande mandatperiod, dvs att fyllnadsval
ska göras på ordinarie eller extra Jordägarstämma.
3. De personer som föreslogs av valberedningen till årsstämman i december 2020 kan
väljas av extrastämman.
4. Dock så måste jorddelägarnas rättigheter tillgodoses, dvs t ex deras rätt att föreslå
egna kandidater och att reservera sig mot besluten.
Allmänningsstyrelsen kommer att utlysa en extra stämma så snart förutsättningar för detta
medges.
När det gäller pågående den vårstämman, har styrelsen beslutat att låta den fortgå som
planerat då styrelsen bedömer att de krav länsstyrelsen påpekat under punkt 4 ovan är
tillgodosedda.
Allmänningsstyrelsen

