Protokoll varstamman Jordbrukskassan 19/5 2014

1.

Val av ordidrande och sekreterare idr stlimman

Anders Ax valdes till ordfcirande, Stefan Sparring till sekreterare.

2.

Val av tva personer att justera stlimmans protokoll tillika rostrliknare.

Lennart Sandgren samt Arne Murmester.

3.

Faststlillande av rostllingden

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

4.

Styrelsen forvaltningsberlittelse idr 2013 och revisorernas berlittelser.

Ordfciranden laste ur berattelserna och stamman ansag dem sedan fciredragna .

5.

Ansvarsfrihet idr styrelsen

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

6.

Faststlillande av balansrlikningen

Balansrakningen upplastes av ordfciranden och faststalldes av stamman.

7.

Framstlillningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna

Inga framstallningar eller motioner

8.

Val

Da det ar samma styrelse som skoter jordbrukskassan som Besparingen sa valdes Anders Tosteby i enlighet med
valet i Besparingen .

9.

Beslut om forlikningsbud fran Fortum angaende frikraften vid Hagafors kvarn

Stefan Sparring inledde med att ge en kort beskrivning av laget. Jan-Erik Bergkvist, som tidigt i processen varit
involverad som konsult, redogjorde sedan for historien fran 1904 till dags dato .
2007 anlitades Jan-Erik for att se vad som kunde goras med den frikraft som Jordagarna enligt avtalet fran 1906
har ratt till.
2008 Foreslog Jordbrukskassan den sa kallade Tangermodellen till Fortum. Med den beraknades 1,36 % av
produktionen tillfalla Jordbrukskassan alternativt 7 Mkr i en engangsav!Osen. Budet fdrkastades av Fortum.
Mars 2011 Ansoker Jordbrukskassan om stamning i Falu Tingsratt
februari 2013 Forlorade Jordbrukskassan en mellandom i Tingsratten.
Mars 2013 ansokte om provningstillstand i Hovratten. Detta beviljades ocksa.

Fortum visade sedan intresse for en forlikning och den processen har sedan fortlopt till ett forslag kunde godtas
av styrelsen.
Forslaget till forlikning foredrogs sedan av Jan-Erik och kommenterades av styrelsen.
Ordfdranden fragade sedan stlimman om man var redo for beslut. Stlimman gav sedan ett enhlilligt beslut om att
ga pa styrelsen forslag att godta forlikningsbeslutet, da ingen sade sig vara dliremot pa en direkt fraga fran
ordforanden.

10.

6vriga fragor

Einar Jansson fragade nlir Besparingen skulle kopa Jordbrukskassan. Av rationaliseringssklil ansag han att detta
borde genomforas. Forslaget togs till protokollet som ett fdrslag till styrelsen att utreda.
11.

Meddelande om plats dar stiimmoprotokollet halles tillgiingligt

Besparingens kontor 3/6 2014 klockan 1815
12.

Motets avs1utande

klockan 2000

Vid protokollet

Stefan Sparring

Justeras

Justeras

