
Protokoll hoststamman Jordbrukskassan 23/10 2014 

1. Val av ordf6rande f6r stiimman 

Bo Eriksson valdes av stamman till ordforande. 

2. Godkiinnande av kungorelsen fOr stiimman 

Ordforanden Bo Eriksson redogjorde for kungorelsen och stamman godkande denna. 

3. Val av tva personer att justera stiimmans protokoll tillika rostriiknare. 

Anders Westberg samt Arne Murrnester. 

4. Faststiillande av debiteringsliingd 

Narvarolista skickades runt. Stamman bifoll att rostlangd faststalles med den som grund om sa skulle kravas. 

5. Framstiillningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna. 

lnga framstallningar fran styrelsen presenterades, inte heller nagra motioner fran medlemmarna. 

6. Ersiittning till styrelsen och revisorerna 

Den model! som Anders Rustas foreslagit for Besparingen godtogs aven av stiimman for Jordbrukskassan. Det 
viii saga, inforandet av ett tjanstemannaindex fOr att reglera ltinen. For narvarande ligger den pa 196 kr/h. 

7. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat for 2015 

Ordforanden foredrog forslaget, vilket godkandes av stamman efter att styrelsen besvarat fciljande fragor: 

• 

8. 

Varfor hojs utgiften pa underhall kraftigt? Svaret ar att man avser att utfora underhall och reparationer 
pa kvarnbyggnaden som sedan lange behovt utforas. Det ror sig om takbyte, fonsterrenovering samt 
underhall av fasaden. 
Lonekostnader har okat med mer an 60 %. Varfor? Svaret ar att malet mot Fortum tagit betydligt tler 
mantimmar i ansprak an vad andra arenden gjort under tidigare 3r. 

Val av styrelseledamoter samt ersiittare: 

Valberedningens ordforande forklarade att i tur att avga som styrelseledamoter ar Hans-Erik Murmester, Lars
Erik Backlund samt Mats Andersas. Bland ersattare galler detsamma for Sten-Erik Malmkvist samt Anders 
Tosteby. 

Fran valberedningens sida fcireslogs omval , vilket stamman sedan beslutade. Till ordforande omvaldes Lars-Erik 
Backlund. 

9. Val av revisorer och ersiittare 

Valberedningen foreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt 
Goran Melin, Karin Norling samt Kerstin Bergkvist som ersattare. 

Dessa valdes av stamman. 

10. Val av valberedning 



11. Information frikraften vid Hagafors kvarn 

Stefan Sparring och Lars-Erik Backlund redogjorde for laget. Forhandlingarna ar avslutade och man vantar pa att 
erhalla 6verenskomna fdrlikningsavtal och kopekontrakt for undertecknande. Stefan fdrklarade vad detta 
innebar. 

• Jordbrukskassan erhaller I 700 000 kr i engangslosen for att avsaga sig alia rattigheter och ansprak som 
harleds till det omstridda avtalet. Jordbrukskassan forbinder sig darmed ocksa att dra tillbaka talan mot 
Fortum i fragan. 

• 
• 

Fastigheten overlates av Fortum till Jordbrukskassan for I kr. 
Fastighetsbildningskostnader bekostas av Fortum . 
Fortum bekostar anslutningsavgiften till Falu Elnat. (max 63 A) 

• Nyttjanderattsavtal traffas dar Jordbrukskassan erhaller ratt att anlagga brygga i an, max storlek 4X2 
meter. 
Fortum har ratten att nyttja Jordbrukskassans mark narmast strandbrinken/slanten fdr underhallsarbeten 
av slanten, rensningar av kanalen eller andra nodvandiga atgarder fdr driften av kraftstationen. 

12. Ovriga fragor 

lnga ovriga fragor. 

13. Meddelande om plats diir stiimmoprotokollet halles tillgiingligt 

Besparingens kontor 6/1 1 2014 klockan 17.00 

14. Motets avslutande 

klockan 20.00 

Ordforande Vid protokollet Justeras Justeras 

Bo Eriksson 


