
	  
	  
Stadgar	  för	  Svärdsjö	  och	  Svartnäs	  socknars	  besparingsskog	  med	  
därtill	  hörande	  fonder	  
	  
	  OM	  ÄGANDERÄTTEN	  
	  
§	  1	  
	  
Besparingsskogen	  jämte	  därtill	  hörande	  fonder	  och	  andra	  tillgångar	  tillhör	  ägarna	  av	  de	  
fastigheter,	  för	  vilka	  vid	  storskiftet	  inom	  Svärdsjö	  sockens	  ursprungliga	  storskifteslag	  
den	  med	  litt.	  Q	  betecknande	  skogstrakten	  blivit	  avsatt	  eller	  med	  vilka,	  enligt	  vad	  vid	  
fastighetsbildning	  bestämts,	  är	  förenad	  rätt	  till	  delaktighet	  i	  denna	  skogstrakt.	  
	  
Ägarna	  av	  nämnda	  fastigheter	  inom	  Svärdsjö	  och	  Svartnäs	  socknar	  åtnjuter	  delaktighet	  
efter	  reducerat	  jordtal	  eller,	  ifråga	  om	  fastigheter	  för	  vilka	  rätten	  till	  delaktighet	  
bestämts	  vid	  fastighetsbildning,	  efter	  den	  därvid	  stadgade	  grunden.	  
	  
OM	  ALLMÄNNINGSSTYRELSEN	  
	  
§	  2	  
	  
För	  vården	  och	  förvaltningen	  av	  den	  i	  1	  §	  omförmälda	  tillgångarna	  skall	  finnas	  en	  
allmänningsstyrelse,	  bestående	  av	  ordförande,	  vice	  ordförande	  och	  tre	  övriga	  ledamöter	  
jämte	  suppleanter.	  
	  
§	  3	  
	  
Allmänningsstyrelsen	  som	  har	  sitt	  säte	  i	  Svärdsjö	  av	  Kopparbergs	  län	  utses	  på	  ordinarie	  
allmänningsstämma	  på	  hösten	  för	  nästföljande	  fyra	  kalenderår.	  Val	  skall	  äga	  rum	  
vartannat	  år.	  Ena	  gången	  väljes	  ordförande,	  en	  ledamot	  och	  en	  suppleant	  samt	  andra	  
gången	  vice	  ordförande,	  övriga	  ledamöter	  och	  suppleanter.	  
	  
Avgående	  styrelseledamot	  eller	  suppleant	  må	  omväljas.	  
	  
§	  4	  
	  
Ledamot	  av	  styrelsen	  skall	  vara	  myndig	  och	  ej	  försatt	  i	  konkurstillstånd	  samt	  inom	  
Svärdsjö	  och	  Svartnäs	  socknar	  mantalsskriven	  delägare	  i	  besparingsskogen.	  Där	  bolag	  
eller	  annan	  samfällighet	  eller	  stiftelse	  är	  delägare	  må	  ledamot	  av	  bolagets,	  
samfällighetens	  eller	  stiftelsens	  styrelse	  eller	  i	  dess	  tjänst	  anställd	  person	  utan	  hinder	  av	  
att	  han	  ej	  är	  delägare	  eller	  mantalsskriven	  i	  Svärdsjö	  och	  Svartnäs	  socknar,	  väljas	  till	  
ledamot	  av	  styrelsen.	  
	  
Styrelseledamot	  må,	  ändå	  att	  den	  tid	  för	  vilken	  han	  blivit	  utsedd	  ej	  gått	  till	  ända,	  skiljas	  
från	  uppdraget	  genom	  beslut	  av	  allmänningsstämman.	  
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Avgår	  styrelseledamot	  innan	  den	  tid	  för	  vilket	  han	  blivit	  utsedd	  gått	  till	  ända	  och	  finns	  ej	  
suppleant	  skall	  på	  föranstaltande	  av	  styrelsen	  val	  av	  ny	  ledamot	  för	  den	  återstående	  
tiden	  ofördröjligen	  hållas.	  Utan	  hinder	  av	  vad	  nu	  föreskrivits	  må	  dock	  med	  val	  av	  ny	  
ledamot	  anstå	  till	  nästa	  ordinarie	  stämma	  så	  framt	  styrelsen	  är	  beslutför	  med	  
kvarstående	  ledamöter	  
	  
§	  5	  
	  
Allmänningsstyrelsen	  är	  beslutför	  då	  minst	  halva	  antalet	  ledamöter	  eller	  suppleanter	  för	  
dessa	  är	  närvarande.	  	  Är	  blott	  minimiantalet	  närvarande	  må	  beslut	  fattas	  endast	  därest	  
de	  närvarande	  är	  ense.	  I	  övriga	  fall	  fattas	  beslut	  genom	  enkel	  röstpluralitet.	  Vid	  lika	  
röstetal	  gäller	  den	  mening,	  som	  biträds	  av	  ordföranden.	  
	  
Såvitt	  möjligt	  skall	  samtliga	  ha	  erhållit	  tillfälle	  att	  Delta	  i	  behandlingen	  av	  varje	  ärende.	  
	  
§	  6	  
	  
Vid	  förfall	  för	  ordföranden	  skall	  vice	  ordföranden	  tjänstgöra	  i	  hans	  ställe.	  Är	  även	  han	  
förhindrad	  att	  närvara	  äger	  ledamöterna	  inom	  sig	  utse	  ordförande	  att	  för	  tillfället	  föra	  
ordet.	  Suppleanter	  inkallas	  av	  ordföranden	  i	  den	  mån	  sådant	  för	  beslutförhet	  erfordras.	  
	  
§	  7	  
	  
Protokoll	  från	  styrelsesammanträde	  skall	  antingen	  genast	  eller	  sist	  vid	  nästa	  
sammanträde	  justeras;	  dock	  kan	  särskilt	  för	  varje	  gång	  uppdras	  åt	  en	  eller	  flera	  av	  
ledamöterna	  att	  jämte	  ordföranden	  verkställa	  justeringen.	  
	  
§	  8	  
	  
Det	  åligger	  allmänningsstyrelsen	  att	  på	  ett	  ekonomiskt	  tillfredställande	  sätt	  i	  
överensstämmelse	  med	  gällande	  hushållningsplan	  förvalta	  besparingsskogen	  och	  med	  
uppmärksamhet	  följa	  alla	  frågor	  angående	  skogen	  och	  dess	  behöriga	  skötsel.	  
	  
att	  granska	  av	  skogsförvaltaren	  avgivna	  förslag	  till	  de	  arbeten	  som	  med	  eller	  utan	  bidrag	  
av	  fondmedel	  skall	  utföras	  på	  skogen	  samt	  i	  övrigt	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  med	  anledning	  
av	  skogsförvaltarens	  framställning	  kan	  erfordras.	  
	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  förvalta	  de	  medel	  som	  för	  nyssnämnda	  ändamål	  blivit	  anvisade.	  
	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  besluta	  i	  vilken	  ordning	  försäljning	  av	  virke	  må	  ske.	  
	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  bestämma	  försäljningsvillkoren	  och	  pröva	  för	  köpeskillingens	  erläggande	  
lämnade	  säkerheter,	  
	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  uppbära	  vid	  försäljning	  eller	  eljest	  influtna	  medel,	  
	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  övervaka	  att	  skogsförvaltaren	  och	  vederbörande	  skogvaktare	  fullgör	  dem	  
åliggande	  skyldigheter,	  
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·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  årligen	  före	  augusti	  månads	  utgång	  upprätta	  förslag	  till	  nästföljande	  års	  utgifts-‐	  
och	  inkomststat	  för	  skogen	  vilket	  förslag	  skall	  underställas	  påföljande	  ordinarie	  
allmänningsstämma	  samt	  
	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  att	  i	  övrigt	  fullgöra	  de	  uppgifter	  som	  enligt	  lag,	  detta	  reglemente,	  fastställd	  
hushållningsplan	  eller	  av	  myndighet	  meddelade	  föreskrifter	  åvilar	  styrelsen.	  
	  
§	  9	  
	  
Styrelsen	  utser	  inom	  eller	  utom	  sig	  kassaförvaltare	  och	  bestämmer	  avlöningen	  för	  
denne	  samt	  beslutar	  om	  övriga	  förekommande	  arbetens	  fördelning	  mellan	  ledamöterna.	  
	  
För	  kassaförvaltaren	  skall	  genom	  styrelsens	  försorg	  Tecknas	  garantiförsäkring	  till	  
betryggande	  belopp.	  
	  
§	  10	  
	  
Det	  åligger	  styrelsen	  ordförande	  att	  när	  han	  finner	  anledning	  därtill	  föreligga	  eller	  
sådant	  påfordras	  av	  minst	  halva	  antalet	  styrelseledamöter	  kalla	  till	  
styrelsesammanträde,	  att	  innan	  ärende	  av	  större	  vikt	  upptas	  till	  avgörande	  föranstalta	  
om	  nöjaktig	  beredning	  därav	  samt	  att	  vid	  styrelsesammanträde	  leda	  förhandlingarna,	  
föredra	  förekommande	  ärenden	  och	  föra	  eller	  på	  eget	  ansvar	  låta	  föra	  protokoll.	  
	  
Ordföranden	  har	  att	  på	  begäran	  	  av	  delägare	  i	  besparingsskogen	  meddela	  de	  
upplysningar	  som	  kan	  framgå	  av	  protokoll	  samt	  övriga	  besparingsskogen	  rörande	  
handlingar	  och	  kartor	  även	  som	  lämnar	  utdrag,	  avskrifter	  eller	  kopior	  av	  protokoll	  och	  
övriga	  besparingsskogen	  rörande	  handlingar.	  Kan	  det	  befaras	  att	  offentliggörande	  av	  
visst	  förhållande	  skulle	  kunna	  vara	  till	  men	  för	  delägarna	  skall	  ordföranden	  hänskjuta	  
frågan	  till	  styrelsens	  avgörande.	  
	  
§	  11	  
	  
Arvode	  till	  ordföranden	  och	  övriga	  ledamöter	  i	  styrelsen	  bestäms	  av	  
allmänningsstämman.	  
	  
OM	  BESPARINGSSKOGENS	  VÅRD	  
	  
§	  12	  
	  
För	  besparingsskogen	  skall	  genom	  styrelsens	  försorg	  av	  person	  med	  högre	  skoglig	  
utbildning	  upprättas	  en	  hushållningsplan	  som	  skall	  omfatta	  viss	  tid,	  ej	  överstigande	  
tjugo	  kalenderår	  och	  vara	  lämpad	  efter	  skogens	  beskaffenhet	  och	  rådande	  
ortsförhållanden	  samt	  ha	  till	  ändamål	  att	  försätta	  och	  bibehålla	  skogen	  i	  skogligt	  
tillfredställande	  skick	  samt	  bereda	  största	  och	  möjligaste	  jämna	  behållna	  avkastning	  
därifrån.	  	  Förslag	  till	  hushållningsplan	  skall	  underställas	  skogsvårdsstyrelsen	  i	  länet	  för	  
yttrande,	  varefter	  den	  fastställes	  av	  allmänningsstämman.	  
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I	  god	  tid	  före	  utgången	  av	  giltighetstiden	  för	  hushållningsplan	  skall	  styrelsen	  tillse	  att	  
undersökningar	  Verkställs	  till	  utrönande	  av	  de	  förändringar	  skogen	  undergått	  samt	  att	  
förslag	  till	  ny	  plan	  upprättas	  och	  föreläggs	  stämman	  för	  fastställelse.	  
	  
§	  13	  
	  
Såsom	  biträde	  vid	  besparingsskogens	  vård	  och	  förvaltning	  skall	  vara	  anställd	  en	  
skogsförvaltare	  med	  högre	  skoglig	  utbildning.	  Efter	  skogsvårdsstyrelsens	  hörande	  Äger	  
styrelsen	  emellertid	  såsom	  skogsförvaltare	  anställa	  person	  med	  annan	  skoglig	  
utbildning	  som	  förvärvat	  omfattande	  praktisk	  erfarenhet	  av	  skogsskötsel.	  	  
Skogsförvaltare	  skall	  närvara	  vid	  allmänningsstämmor	  och	  på	  anfordran	  av	  styrelsens	  
ordförande	  jämväl	  vid	  styrelsens	  sammanträden.	  Skogsförvaltaren	  äger	  få	  sin	  vid	  
stämma	  eller	  styrelsesammanträde	  uttalade	  mening	  antecknad	  till	  protokollet.	  
	  
Skogsförvaltare	  må	  efter	  medgivande	  av	  allmänningsstyrelsen	  med	  sin	  befattning	  förena	  
annan	  tjänst	  eller	  anställning.	  
	  
§	  14	  
	  
Efter	  förslag	  av	  skogsförvaltaren	  anställer	  allmänningsstyrelsen	  erfoderligt	  antal	  
ordinarie	  samt	  i	  mån	  av	  behov	  extra	  skogvaktare.	  
	  
§	  15	  
	  
Det	  ankommer	  på	  allmänningsstyrelsen	  att	  utfärda	  kungörelse	  om	  ledig	  
skogsförvaltartjänst.	  Ansöknigshandlingarna	  skall	  sist	  på	  trettionde	  dagen	  efter	  
kungörandet	  inges	  till	  allmänningsstyrelsen	  som	  efter	  ansökningstidens	  utgång	  beslutar	  
i	  ärendet.	  	  Då	  skogvaktartjänst	  blir	  ledig	  skall	  styrelsen	  utfärda	  kungörelse	  därom	  med	  
föreläggande	  av	  trettio	  dagars	  ansökningstid	  räknat	  från	  dagen	  för	  kungörandet.	  
Ansökningarna	  skall	  inges	  till	  styrelsens	  ordförande	  som	  efter	  skogsförvaltarens	  
hörande	  tillser	  att	  styrelsen	  bereds	  tillfälle	  att	  besluta	  i	  ärendet.	  
	  
§	  16	  
	  
Avlöning	  till	  skogsförvaltaren	  bestäms	  av	  allmänningsstämman.	  Om	  avlöning	  till	  
skogvaktare	  beslutar	  allmänningsstyrelsen.	  
	  
OM	  FONDER	  
	  
	  §	  17	  
	  
Svärdsjö	  och	  Svartnäs	  socknars	  jordägares	  skogsmedelsfond	  har	  uppkommit	  genom	  
fondering	  av	  avkastning	  från	  besparingsskogen.	  Den	  må	  icke	  nedbringas	  under	  sitt	  
nuvarande	  belopp	  926	  000	  kronor	  eller	  det	  högre	  belopp,	  vartill	  allmänningsstämman	  
kan	  besluta	  öka	  fondens	  kapital.	  	  
	  
Skogsmedelfonden	  skall	  vara	  placerad	  i	  bank	  eller	  I	  värdehandlingar	  som	  lätt	  kan	  
omsättas	  i	  pengar,	  såsom	  statens,	  Sveriges	  allmänna	  hypoteksbanks	  eller	  andra	  fullgoda	  
obligationer.	  Utlåning	  från	  fonden	  må	  jämväl	  kunna	  ske	  till	  landsting	  och	  kommuner,	  
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som	  till	  lånets	  upptagande	  erhållit	  Konungens	  tillstånd	  där	  sådant	  tillstånd	  erfordras,	  
eller	  till	  andra	  allmänna	  sammanslutningar.	  
	  
Dessutom	  må	  efter	  allmänningsstyrelsens	  prövning	  i	  varje	  särskilt	  fall	  
skogsmedelfondens	  tillgångar	  placeras	  mot	  godtagbar	  borgen	  eller	  säkerhet	  i	  form	  av	  
inteckning	  	  inom	  sextio	  procent	  av	  senast	  fastställda	  taxeringsvärde	  för	  jordbruks-‐	  eller	  
annan	  fastighet.	  Inteckning	  i	  annan	  fastighet	  må	  godtas	  endast	  om	  den	  tillika	  ligger	  inom	  
det	  belopp	  för	  vilket	  därå	  uppförd	  byggnad	  år	  brandförsäkrad	  i	  något	  med	  
vederbörligen	  fastställd	  bolagsordning	  försett	  brandförsäkringsbolag	  inom	  riket.	  
	  
§	  18	  
	  
För	  att	  bereda	  delägarna	  möjligast	  jämna	  årliga	  utdelning	  skall	  efter	  
allmänningsstämmans	  beslut	  avsättning	  ske	  till	  en	  utdelningsfond.	  
	  
§	  19	  
	  
Det	  ankommer	  på	  allmänningsstyrelsen	  att	  förvalta	  såväl	  	  skogsmedelfonden	  som	  
utdelningsfonden.	  
	  
§	  20	  
	  
Under	  allmänningsstyrelsens	  förvaltning	  stående	  fonders	  värde-‐	  och	  
säkerhetshandlingar	  skall	  förvaras	  i	  valv	  eller	  kassaskåp	  med	  sådan	  låsanordning	  att	  för	  
tillträde	  erfordras	  två	  olika	  nycklar,	  varav	  den	  ena	  innehas	  av	  styrelsens	  ordförande	  och	  
den	  andra	  av	  den	  av	  styrelsens	  ledamöter	  som	  därtill	  utsetts	  av	  styrelsen.	  	  Om	  så	  befinns	  
lämpligt	  må	  handlingarna	  förvaras	  av	  banks	  notariatavdelning,	  varvid	  handlingarna	  
skall	  få	  utkvitteras	  för	  styrelsens	  rökning	  av	  dess	  ordförande	  och	  en	  av	  styrelsen	  därtill	  
utsedd	  ledamot	  i	  förening.	  
	  
OM	  AVKASTNING	  OCH	  ANNAN	  INKOMST	  
	  
§	  21	  
	  
Avkastning	  från	  fond	  skall	  i	  första	  hand	  användas	  till	  de	  med	  fondens	  förvaltning	  
förenade	  kostnaderna.	  
	  
§	  22	  
	  
Kapitalinkomst	  varom	  förmäles	  i	  17	  §	  lagen	  om	  allmänningsskogar	  i	  Norrland	  och	  
Dalarna	  skall	  användas	  På	  sätt	  stadgas	  i	  21	  §	  sagda	  lag.	  
	  
§	  23	  
	  
Återstående	  fondavkastning	  samt	  all	  annan	  inkomst	  som	  icke	  är	  kapitalinkomst	  skall	  
efter	  allmänningsstämmans	  beslut	  tas	  i	  anspråk	  för	  följande	  ändamål	  och	  i	  den	  
	  
ordning	  nedan	  anges,	  nämligen	  för	  
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1)	  	  	  	  	  	  gäldande	  av	  kostnader	  för	  besparingsskogens	  behöriga	  vård	  och	  förvaltning,	  
	  
2)	  	  	  	  	  	  utgifter	  som	  är	  ägnade	  att	  befrämja	  en	  god	  hushållning	  med	  skogen,	  
	  
3)	  	  	  	  	  	  inköp	  av	  mark	  för	  skogens	  utvidgning	  där	  sådant	  förvärv	  av	  stämman	  finnes	  vara	  
lämpligt,	  
	  
4)	  	  	  	  	  	  annat	  ändamål	  som	  är	  till	  gagn	  för	  delägarna	  i	  besparingsskogen	  och	  
	  
5)	  	  	  	  	  	  fondering	  eller	  utdelning	  till	  delägarna.	  
	  
OM	  RÄKENSKAPSÅR	  OCH	  REVISION	  
	  
§	  24	  
	  
	  	  Räkenskapsår	  är	  kalenderår.	  Allmänningsstyrelsens	  
	  
förvaltning	  och	  räkenskaper	  skall	  granskas	  av	  tre	  revisorer	  för	  vilka	  utses	  tre	  
suppleanter.	  Minst	  en	  av	  revisorerna	  och	  suppleanten	  för	  denne	  skall	  vara	  auktoriserad	  
revisor.	  
	  
Revisorerna	  och	  suppleanterna	  väljs	  på	  ordinarie	  allmänningsstämma	  i	  september-‐
oktober	  för	  granskning	  av	  påföljande	  kalenderårs	  räkenskaper	  och	  förvaltning.	  	  
Revisorerna	  åtnjuter	  ersättning	  enligt	  stämmans	  beslut.	  
	  
§	  25	  
	  
	  Allmänningsstyrelsen	  skall	  senast	  den	  1	  mars	  till	  revisorerna	  överlämna	  
förvaltningsberättelse	  jämte	  avslutade	  räkenskaper	  för	  det	  förflutna	  året.	  Revisorerna	  
skall	  däröver	  senast	  den	  21	  i	  samma	  månad	  till	  styrelsen	  avgiva	  sin	  berättelse,	  i	  vilken	  
ansvarsfrihet	  bestämt	  tillstyrkes	  eller	  avstyrkes.	  
	  
OM	  ALLMÄNNINGSSTÄMMA	  
	  
§	  26	  
	  
Delägarnas	  beslutanderätt	  utövas	  på	  allmänningsstämma.	  
	  
Envar	  ägare	  eller	  i	  3	  §	  lagen	  om	  allmänningsskogar	  i	  Norrland	  och	  Dalarna	  omförmäld	  
innehavare	  av	  fastighet,	  med	  vilken	  rätt	  till	  delaktighet	  i	  besparingsskogen	  är	  förenad,	  
äger	  rösträtt	  på	  allmänningsstämma	  efter	  grunden	  för	  sagda	  delaktighet,	  dock	  med	  
iakttagande	  av	  
	  
Att	  för	  omyndig	  delägare	  röstar	  förmyndare	  som	  har	  vederbörande	  fastighet	  under	  sin	  
förvaltning	  eller,	  där	  flera	  sådana	  förmyndare	  finns,	  den	  som	  de	  bland	  sig	  utser,	  
	  
Att	  för	  oskiftat	  dödsbo,	  bolag	  eller	  annan	  samfällighet	  ej	  mera	  än	  en	  person	  må	  utöva	  
rösträtt,	  
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Att	  frånvarande	  delägares	  rösträtt	  må	  på	  stämma	  utövas	  genom	  ombud;	  dock	  att	  ej	  
någon	  på	  grund	  av	  fullmakt	  må	  rösta	  för	  mer	  än	  en	  delägare.	  Ej	  må	  någon	  för	  egen	  eller	  
annans	  räkning	  utöva	  rösträtt	  för	  mer	  än	  en	  tjugondel	  av	  hela	  det	  delaktighetstal	  som	  är	  
företrätt	  på	  stämman.	  
	  
§	  27	  
	  
Fullmakt	  skall	  vara	  ställd	  till	  viss	  person	  samt	  av	  utställaren	  underskriven	  med	  
angivande	  av	  den	  dag	  underskrivandet	  skett.	  Utställarens	  namnteckning	  skall	  vara	  
bevittnad	  av	  två	  ojäviga	  personer.	  Fullmakt	  äger	  giltighet	  ett	  år	  från	  och	  med	  
fullmaktens	  datum.	  
	  
§	  28	  
	  
Vid	  allmänningsstämma	  skall	  genom	  styrelsen	  försorg	  finnas	  tillgänglig	  en	  längd	  över	  
samtliga	  fastigheter,	  med	  vilka	  rätt	  till	  delaktighet	  i	  besparingsskogen	  är	  förenad,	  med	  
uppgift	  på	  varje	  fastighets	  ägare	  och	  delaktighetstal.	  	  Vid	  beräkning	  av	  varje	  fastighets	  
reducerade	  jordtal	  skall	  påbörjas	  del	  av	  reducerat	  bandland	  räknas	  som	  helt	  bandland	  
om	  delen	  överstiger	  0,50	  reducerade	  bandland	  men	  eljest	  ej	  beaktas.	  Sedan	  längden	  
godkänts	  av	  stämman	  länder	  den	  till	  efterrättelse	  på	  densamma.Delaktighet	  skall	  
grundas	  på	  vederbörliga	  äganderättshandlingar.	  
	  
§	  29	  
	  
Ordinarie	  allmänningsstämmor	  skall	  hållas	  i	  sockenstugan	  vid	  Svärdsjö	  kyrka	  två	  gånger	  
om	  året,	  den	  ena	  Under	  månaderna	  april-‐maj	  och	  den	  andra	  under	  månaderna	  
september-‐oktober.	  
	  
På	  ordinarie	  vårstämma	  skall	  styrelsens	  förvaltningsberättelse	  för	  det	  sist	  förflutna	  
räkenskapsåret	  jämte	  därvid	  fogade	  redovisningar	  samt	  revisorernas	  berättelse	  för	  
samma	  år	  framläggas,	  och	  skall	  på	  stämman	  frågan	  om	  beviljande	  av	  ansvarsfrihet	  för	  
styrelsen	  för	  den	  tid	  förvaltningsberättelsen	  omfattar	  företas	  till	  avgörande	  i	  enlighet	  
med	  35	  §	  lagen	  om	  allmänningsskogar	  i	  Norrland	  och	  Dalarna.	  
	  
På	  ordinarie	  höststämma	  framläggs	  statförslag	  för	  nästföljande	  kalenderår	  för	  
stämmans	  prövning	  och	  fastställande.	  Vidare	  väljs	  på	  denna	  stämma	  ordförande	  och	  
vice	  ordförande	  för	  stämman	  för	  påföljande	  fyra	  kalenderår.	  Avgår	  någon	  av	  dem	  under	  
den	  tid	  för	  vilken	  han	  blivit	  vald,	  skall	  fyllnadsval	  ofördröjligen	  ske	  vid	  ordinarie	  eller	  
extra	  stämma.	  På	  ordinarie	  höststämma	  utses	  även	  styrelse,	  revisorer	  och	  
revisorssuppleanter	  i	  enlighet	  med	  bestämmelserna	  i	  3	  och	  24	  §§	  av	  detta	  reglemente.	  
	  
§	  30	  
	  
Om	  utlysande	  av	  extra	  allmänningsstämma	  skall	  gälla	  vad	  i	  36	  och	  37	  §§	  lagen	  om	  
allmänningsskogar	  i	  Norrland	  och	  Dalarna	  stadgas.	  
	  
§	  31	  
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Kungörelse	  om	  allmänningsstämma	  utfärdas	  av	  styrelsen	  och	  skall	  innehålla	  bestämd	  
uppgift	  om	  tid,	  ställe	  och	  överläggningsämnen	  för	  stämman.	  Kungörelse	  skall	  på	  
föranstaltande	  av	  styrelsen	  senast	  åtta	  dagar	  före	  stämman	  införas	  i	  minst	  en	  inom	  
orten	  spridd	  tidning	  samt	  anslås	  på	  lämplig	  plats	  inom	  Svärdsjö	  socken.	  Från	  och	  med	  
dagen	  för	  kungörandet	  skall	  röstlängd	  och	  handlingar	  rörande	  vid	  stämman	  
förekommande	  ärenden	  finnas	  tillgängliga	  på	  i	  kungörelsen	  angiven	  plats.	  	  Ärende	  som	  
ej	  blivit	  i	  kungörelsen	  angivet	  må	  ej	  på	  stämman	  företas	  till	  avgörande,	  där	  det	  ej	  enligt	  
lag	  eller	  detta	  reglemente	  skall	  förekomma	  på	  stämman	  eller	  omedelbart	  föranleds	  av	  
ärende	  som	  där	  skall	  avgöras.	  	  Utan	  hinder	  av	  vad	  sålunda	  stadgats	  må	  dock	  på	  
stämman	  kunna	  fattas	  beslut	  om	  utlysande	  av	  extra	  stämma	  för	  behandling	  av	  visst	  
ärende.	  
	  
§	  32	  
	  
Har	  minst	  tio	  delägare	  innan	  kungörelsen	  om	  allmänningsstämma	  utfärdats,	  hos	  
styrelsen	  skriftligen	  yrkat	  att	  få	  ärendet	  hänskjutet	  till	  prövning	  på	  stämman,	  skall	  
sådant	  ärende	  upptas	  i	  kungörelsen.	  
	  
§	  33	  
	  
Såsom	  stämmans	  beslut	  gäller	  den	  mening,	  för	  vilken	  avgivits	  röster	  som	  uppgår	  till	  mer	  
än	  hälften	  av	  de	  avgivna	  rösternas	  röstvärde.	  
	  
För	  beslut	  om	  användning	  av	  fonderad	  avkastning	  till	  annat	  ändamål	  än	  det	  för	  vilket	  
fonderingen	  ägt	  rum	  erfordras	  att	  det	  biträtts	  av	  röstande	  med	  ett	  sammanlagt	  
delaktighetstal,	  utgörande	  minst	  två	  tredjedelar	  av	  hela	  delaktighetstal,	  för	  
besparingsskogen,	  och	  godkänts	  av	  länsstyrelsen.	  
	  
Vid	  lika	  röstetal	  avgörs	  val	  genom	  lottning	  medan	  i	  övriga	  frågor	  utgången	  bestämmes	  
enligt	  den	  mening	  som	  stämmans	  ordförande	  biträder.	  	  Begärs	  vid	  ärendes	  behandling	  
bordläggning	  av	  ärendet	  och	  förenar	  sig	  röstande	  med	  minst	  en	  tredjedel	  av	  det	  vid	  
stämman	  företrädda	  delaktighetstalet	  därom	  skall	  ärendet	  uppskjutas	  till	  ny	  stämma.	  
	  
§	  34	  
	  
Över	  beslut	  som	  fattas	  på	  allmänningsstämma	  skall	  genom	  allmänningsstyrelsens	  
försorg	  föras	  protokoll	  som	  underskrivs	  av	  stämmans	  ordförande	  och	  två	  på	  stämman	  
närvarande	  och	  därtill	  utsedda	  delägare	  eller	  ombud	  för	  delägare.	  Senast	  fjorton	  dagar	  
efter	  stämman	  skall	  genom	  styrelsens	  försorg	  protokoll	  hållas	  tillgängligt	  för	  delägarna	  
under	  två	  veckor	  på	  plats	  som	  stämman	  bestämt.	  
	  
OM	  ÄNDRING	  AV	  REGLEMENTET	  
	  
§	  35	  
	  
Ändring	  av	  detta	  reglemente	  kan	  efter	  förslag	  av	  länsstyrelsen,	  allmänningsstämman	  
eller	  av	  en	  minoritet	  av	  delägare	  med	  ett	  sammanlagt	  delaktighetstal	  utgörande	  minst	  
en	  tiondel	  av	  besparingsskogens	  hela	  delaktighetstal	  medgivas	  av	  Konungen.	  Väcks	  
förslag	  om	  reglementsändring	  skall	  förslaget	  insändas	  till	  länsstyrelsen	  i	  länet	  som	  med	  
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eget	  yttrande	  överlämnar	  förslaget	  till	  Konungen	  för	  prövning	  och	  fastställelse;	  dock	  
skall	  länsstyrelsen	  innan	  utlåtande	  över	  minoritetsförslag	  avges	  bereda	  övriga	  delägare	  
tillfälle	  att	  yttra	  sig.	  
	  
	  
ÖVRIGA	  BESTÄMMELSER	  
	  
§	  36	  
	  
Ifråga	  om	  jakt	  och	  fiske	  skall	  gälla	  vad	  i	  lag	  och	  Författning	  föreskrivs	  och	  därutöver	  av	  
allmänningsstyrelsen	  beslutas.	  
	  
§	  37	  
	  
I	  övrigt	  skall	  vad	  i	  lagen	  om	  allmänningsskogar	  i	  Norrland	  och	  Dalarna	  stadgas	  lända	  till	  
efterrättelse.	  
	  
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER	  
	  
Detta	  reglemente	  äger	  tillämpning	  från	  och	  med	  den	  1	  januari	  1974.	  
	  
Ledamöter	  i	  allmänningsstyrelsen	  och	  revisorer	  även	  som	  övriga	  innehavare	  av	  särskilt	  
uppdrag,	  vilka	  utsetts	  före	  tid	  efter	  reglementets	  ikraftträdande,	  skall	  med	  beaktande	  av	  
föreskrifterna	  i	  övrigt	  i	  reglementet	  kvarstå	  i	  sina	  uppdrag	  intill	  utgången	  av	  löpande	  
mandattid.	  	  Vid	  val	  av	  ledamöter	  till	  allmänningsstyrelsen	  och	  av	  revisorer	  även	  som	  av	  
övriga	  innehavare	  av	  särskilt	  uppdrag	  skall	  intill	  dess	  anpassning	  till	  de	  i	  detta	  
reglemente	  föreskrivna	  valperioderna	  kunnat	  ske	  erforderliga	  undantag	  göras	  från	  
reglementets	  bestämmelser	  härutinnan.	  
	  


