REGLEMENTE
för
Svärdsjö och Svartnäs BESPARINGSSKOG
MED TILLHÖRANDE FONDER
______________________________
OM ÄGANDERÄTTEN
§1
Besparingsskogen jämte därtill hörande fonder och andra tillgångar tillhör ägarna av de
fastigheter som vid storskiftet blivit avsatt med litt. Q i Svärdsjö socken, numera
Svärdsjö och Svartnäs Besparingsskog s:1.
Delaktighet i ovannämnda tillgångar gäller efter reducerat jordtal, numera procentandel,
eller ifråga om fastigheter för vilka rätten till delaktighet bestämts vid fastighetsbildning,
efter den därvid angivna grunden.
§2
För vården och förvaltningen av de i 1 § nämnda tillgångarna skall finnas en
allmänningsstyrelse, bestående av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter
jämte tre suppleanter.
§3
Allmänningsstyrelsen, som har sitt säte i Svärdsjö, Dalarnas 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, två ledamöter och två suppleanter. Avgående ledamot eller
suppleant kan omväljas.
För att förbereda personvalen skall en valberedning vara utsedd med uppdrag att vidtala
och på stämman föreslå lämpliga kandidater.
§4
Ledamot i styrelsen får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 §
föräldrabalken och ej vara försatt i konkurs. Ledamot skall vara delägare i Svärdsjö och
Svartnäs Besparingsskog.
Om juridisk person är delägare får av den juridiska personen utsedd representant vara
ledamot trots att denne ej är delägare.

Styrelsemedlem kan skiljas från uppdraget efter beslut av allmänningsstämman.
Om styrelseledamot avgår innan tiden för vilken den är vald ska ny ledamot väljas av
stämma. Så länge styrelsen är beslutsför kan val av ny ledamot anstå till nästa ordinarie
stämma
§5
Allmänningsstyrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter eller suppleanter för
dessa är närvarande. Är endast minimiantalet närvarande får beslut fattas endast då de
närvarande är ense. I övriga fall fattas beslut genom röstning och vid lika röstetal gäller
den mening som biträds av ordföranden.
Om det är möjligt skall samtliga styrelsemedlemmar haft möjlighet att deltaga i
behandlingen av varje ärende.
§6
Vid förfall för ordföranden skall vice ordföranden tjänstgöra i hans ställe. Är även denne
förhindrad skall ledamöterna inom sig utse ordförande att för tillfället leda
förhandlingarna.
Vid förfall för ordinarie ledamöter skall ordföranden inkalla suppleanter i den
utsträckning som krävs för att allmänningsstyrelsen i möjligaste mån blir fulltalig.

§7
Protokoll från styrelsesammanträde skall justeras senast vid nästa sammanträde. Vid
varje sammanträde kan uppdras åt en eller flera ledamöter att tillsammans med
ordföranden verkställa justeringen.
§8
Allmänningsstyrelsen skall
- långsiktigt förvalta och utveckla besparingsskogens medel och övriga resurser,
- på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och i överensstämmelse med gällande
lagstiftning förvalta besparingsskogen och med uppmärksamhet följa alla frågor
angående skogen och dess skötsel,
- årligen före september månads utgång upprätta förslag till nästföljande års budget
och delge delägarna detta förslag vid ordinarie höststämma,
- i övrigt följa detta reglemente och de lagar och bestämmelser som berör
verksamheten,
- tillse att tillfredsställande försäkringar finns.

§9
Styrelsen utser inom eller utom sig kassaförvaltare och bestämmer arvodet för denne
samt beslutar om övriga förekommande arbetens fördelning mellan ledamöterna.
För kassaförvaltare skall genom styrelsens försorg tecknas ansvarsförsäkring till
betryggande belopp.
§ 10
Det åligger styrelsens ordförande
att när denne finner anledning därtill kalla till styrelsesammanträde,
att vid styrelsesammanträde leda förhandlingarna, föredra förekommande ärenden och
föra eller låta annan föra protokoll.
Ordföranden ansvarar för att delägarna på begäran får ta del av protokoll och andra
handlingar. Om offentliggörandet av vissa handlingar skulle vara till skada för
delägarna, skall allmänningsstyrelsen pröva detta.
§ 11
Ersättningar till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen bestäms av allmänningsstämman.

OM BESPARINGSSKOGENS VÅRD
§ 12
För besparingsskogen skall finnas en ajourhållen skogsskötselplan samt övriga
hjälpmedel som kan behövas för skogens skötsel.
§ 13
Såsom biträde vid besparingsskogens vård och förvaltning kan skogsförvaltare med
skoglig utbildning anlitas.
Skogsförvaltaren skall, om sådan anlitas, närvara vid allmänningsstämmor och på
begäran av styrelsens ordförande också vid styrelsens sammanträden. Skogsförvaltaren
får sin mening antecknad till protokollet.

Skogsförvaltaren får inneha annan tjänst eller anställning.
§ 14 utgår!

§ 15
Det är allmänningsstyrelsens uppgift att tillsätta skogsförvaltare och att besluta i alla
övriga personalfrågor. Personalens ersättning bestäms av allmänningsstyrelsen.
§ 16 utgår!

OM FONDER
§ 17
Svärdsjö och Svartnäs socknars jordägares skogsmedelsfond har uppkommit genom
fondering av avkastning från besparingsskogen. Den får inte understiga sitt nuvarande
belopp 926 000 kronor eller det högre belopp, som allmänningsstämman kan besluta
öka fondens kapital.
Skogsmedelsfonden skall vara placerad i bank eller i värdehandlingar som lätt kan
omsättas i pengar.
§ 18
För att bereda delägarna möjligast jämna årliga utdelning kan efter allmänningsstämmans beslut avsättning ske till en utdelningsfond.
§ 19
Allmänningsstyrelsen skall förvalta såväl skogsmedelsfonden som utdelningsfonden.
§ 20 utgår!

OM AVKASTNING OCH ANNAN INKOMST
§ 21
Avkastning från fond skall i första hand användas till de med fondens förvaltning
förenade kostnaderna.
§ 22

Kapitalinkomst som omnämns 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 ej är kapitalinkomst enligt
§ 22 skall efter allmänningsstämmans beslut användas i den ordning nedan anges:
1) betalning av kostnader, som är nödvändiga för besparingsskogens vård och
förvaltning,
2) inköp av mark för skogens utvidgning eller annat ändamål som är till nytta för
delägarna i besparingsskogen
3) 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 väljes på ordinarie allmänningsstämma i septemberoktober för granskning av påföljande kalenderårs räkenskaper och förvaltning.
Auktoriserad revisor erhåller ersättning enligt fakturering. Övriga revisorer och
ordförande för stämman samt representanter i valberedning erhåller ersättning enligt
allmänningsstämmans beslut.
§ 25
Allmänningsstyrelsen skall senast den 15 mars till revisorerna överlämna
förvaltningsberättelse jämte avslutade räkenskaper för det gångna året. Revisorerna
skall därefter senast den 15 april avge sin berättelse till styrelsen, i vilken ansvarsfrihet
tillstyrkes eller avstyrkes.

OM ALLMÄNNINGSSTÄMMA
§ 26
Delägarnas beslutanderätt utövas på allmänningsstämma.

Varje delägare, eller i 3 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna nämnd
innehavare av fastighet, med rätt till delaktighet i besparingsskogen, äger rösträtt på
allmänningsstämma efter delaktighet, dock med iakttagande av
att för delägare som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken röstar den förmyndare respektive förvaltare, som har vederbörande fastighet
under sin förvaltning, eller om flera sådana förmyndare respektive förvaltare finns, den
som de bland sig utser,

att för oskiftat dödsbo, bolag eller annan samfällighet får ej mer än en person rösta,
att för delägare i jordbruksfastighet, som avses i lagen om förvaltning av vissa samägda
jordbruksfastigheter, röstar den enligt 5 § tredje stycket samma lag utsedda
ställföreträdaren,
att frånvarande delägares rösträtt får på stämman utövas genom ombud. Dock får någon
genom ombud med fullmakt ej rösta för mer än en delägare,
att ingen får 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. Fullmakt äger inte giltighet under längre
tid än trettio dagar efter dagen för utfärdandet.
§ 28
Vid allmänningsstämma skall genom allmänningsstyrelsens försorg finnas tillgänglig
en längd över samtliga fastigheter, med vilka rätt till delaktighet i besparingsskogen är
förenad, med uppgift på varje fastighets delaktighetsandel i procent och dess ägare.
Sedan denna längd godkänts skall den gälla på stämman.
§ 29
Ordinarie allmänningsstämma skall hållas i Svärdsjö två gånger om året, den ena under
månaderna april-maj och den andra under månaderna september-oktober.
På ordinarie vårstämma skall allmänningsstyrelsens förvaltningsberättelse för det
föregående räkenskapsåret jämte resultat- och balansräkning samt revisorernas
berättelse för samma år framläggas. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
för den tid förvaltningsberättelsen omfattar, på sätt 35 § lagen om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna säger, skall avgöras.
På ordinarie höststämma presenteras budgetförslag för nästföljande kalenderår för
stämmans prövning och fastställande. Vidare väljs på denna stämma ordförande och
vice ordförande för stämman för påföljande fyra kalenderår. På ordinarie höststämma
utses även styrelse, revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med bestämmelserna i 3

och 24 §§ av detta reglemente. Avgår någon av dem under den tid för vilken denne blivit
vald, skall fyllnadsval ske vid ordinarie eller extra stämma.

§ 30
Om utlysande av extra allmänningsstämma skall gälla vad i 36 och 37 §§ lagen om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna stadgas. Kungörelse skall ske enligt § 31.
§ 31
Kungörelse om allmänningsstämma utfärdas av styrelsen och skall innehålla uppgift om
tid, plats och ärenden för stämman. Kungörelse skall av styrelsen senast åtta dagar före
stämman införas i minst en inom orten spridd tidning. Från och med dagen för
kungörandet skall röstlängd och handlingar rörande förekommande ärenden finnas
tillgängliga på i kungörelsen angiven plats.
Ärende som ej upptagits i kungörelsen får inte avgöras av stämman. På stämman får
fattas beslut om utlysande av extra stämma för behandling av visst ärende.
§ 32
Har minst tio delägare, innan kungörelse om allmänningsstämma utfärdats, skriftligen
begärt av styrelsen att få ärende prövat på stämman, skall detta 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 delaktighetstalet för
besparingsskogen, och godkänts av länsstyrelsen.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i övriga frågor utgången bestäms
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 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 finnas tillgängligt för delägarna
under två veckor på plats som stämman bestämt.

OM ÄNDRING AV REGLEMENTET
§ 35
Ändring av detta reglemente skall godkännas av länsstyrelsen. Framställning om
ändring av reglementet får göras av allmänningsstämman eller en minoritet av delägarna
med ett sammanlagt delaktighetstal utgörande minst en tiondel av besparingsskogens
hela delaktighetstal.

§ 36
Ifråga om jakt och fiske skall gälla vad i lag och författning föreskrivs och därutöver av
allmänningsstyrelsen beslutas.
§ 37
I övrigt skall gälla vad som sägs i lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
______________________________

