
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kungörelse av Jordägarstämma den 19 maj 2022 
Ordinarie Vårstämma med Orsa Besparingsskog kommer att hållas på hembygdsgården, Orsa torsdagen 
den 19 maj 2022 med början kl. 18.00. Följande ärenden finns upptagna på föredragningslistan. 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Godkänna kallelse 
3. Val av justeringsmän 
4. Fastställa röstlängd 
5. Allmänningsstyrelsens årsredovisning för år 2021 
6. Jordägarnämndens årsredovisning för år 2021 
7. Revisorernas berättelse angående granskningen av jordägarnämndens förvaltning och 

redovisning 
8. Revisorernas berättelse angående granskningen av allmänningsstyrelsens förvaltning och 

redovisning 
9. Fastställande av resultat och balansräkning för år 2021 
10. Fråga om ansvarsfrihet för jordägarnämnden 
11. Fråga om ansvarsfrihet för allmänningsstyrelsen 
12. Motion angående förvärv av fast egendom 
13. Stämmans avslutande 

 
Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga under 17 dagar före stämman på jordägarkontoret i Orsa. 
Handlingar finns även tillgängliga på vår hemsida www.orsabesparingsskog.se 
Den som vid stämman avser att företräda samägd fastighet skall förete fullmakt från samtliga andelsägare. 
Ställföreträdare för samägd fastighet skall förete av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande 
som ställföreträdare. 

 
Anmälan till stämman senast onsdagen den 18 maj före kl. 16.00, till Orsa 
Besparingsskogs kontor tel. 0250-552600 eller info@orsabesparingsskog.se 

 
OBS att anmälan efter denna tidpunkt inte godkänns. 

 
Orsa den 29 april 2022 
Allmänningsstyrelsen 

 

http://www.orsabesparingsskog.se/
mailto:info@orsabesparingsskog.se












































































                             

 

 

 

  Motion till Orsa Besparingsskogs vårstämma 2022. 

 

 

Enligt Reglementet §5 pkt 6 är det Allmänningsstyrelsen uppgift ”att besluta om förvärv av fast 
egendom med iakttagande av vad delägarna kan ha beslutat”. 

  

Med stöd av Reglementets §5 pkt 6 yrkar vi genom denna motion att: 

Stämman må besluta att: förvärv av fast egendom till en köpeskilling överstigande 75 
prisbasbelopp skall fastställas av delägarna vid jordägarstämma. 

 

                                                                15 feb 2022 

 

 

                            Hansjö                                                             Lisselhed 

 

 

                    Tommy Widlund                                                        Örjan Ljungvall 

                                           

 

 

 

                                                          



 

 

Svar på motion om förvärv av fast egendom 
 
Tommy Widlund och Örjan Ljungvall har motionerat om att jordägarstämman ska fastställa förvärv 
av fast egendom i de fall köpeskillingen överstiger 75 prisbasbelopp.  
 
Med fast egendom avses fastigheter och tillbehör till fastigheter.  
 
Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr. 75 prisbasbelopp är 3 622 500 kr. (2022).  
 
I praktiken innebär motionärernas förslag att inga förvärv av skog överstigande 3 622 500 kr kan 
genomföras utan beslut på jordägarstämman.  
 
En besparingsskog har två typer av inkomster. Dels den inkomst som kommer från brukandet av 
skogen och dels den inkomst som uppkommer när skog säljs, inlöses eller exproprieras. Den 
senare typen av inkomster kallas för kapitalinkomst.  
 
Enligt lagen ska kapitalinkomst användas för grundförbättringar på allmänningsskogen eller för 
inköp av mark för skogens utvidgning.  
 
Inkomst som inte är kapitalinkomst ska, enligt reglementet, användas för  
 
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. 
 
Det framgår tydligt av lag och reglemente att både kapitalinkomst och annan inkomst ska och kan 
användas för inköp av mark (fast egendom).  
Inköp av mark ska alltså ses som en del av Orsa Besparingsskogs normala och löpande 
verksamhet. 
 
Allmänningsstyrelsen anser att motionärernas förslag till beslutsprocess för förvärv av mark är 
olämpligt av följande anledningar.  
 
Det skapar en osäkerhet hos säljaren vilket sannolikt minskar möjligheterna för Orsa 
Besparingsskog att köpa mark. Om säljaren inte kan vara säker på att affären blir av och därför 
måste vänta på betalning och leva med risken att stämman säger nej till affären, är det sannolikt 
att säljaren hellre säljer till någon annan.  
 
Det är troligt att flera av delägarna själva är inblandade i affären på något sätt, antingen som 
säljare eller som spekulant på den eller de fastigheter som affären gäller.  
Motionärernas yrkande skapar alltså en svårhanterlig jävssituation.  
 
Allmänningsstyrelsen föreslår stämman att besluta avslå motionen.   
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