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Arsmiitesprotokoll fiir Sifferbo By Ideella Ftirening den 21 mars 2016 i Sifferbo Bystuga.

1.

Johan 0l6rs oppnade motet.

2.

Dagordning godkrindes.

3.

Utlysningen av miitet godkrindes men detfanns synpunkter hur kinge anslag suttit pd byns
anslagstavlor och hur ltinge det publicerats under "nyheter" pd hemsidan. Det bor dock

tillriggas att i evenemangskalendern pd hemsidan har datum och tid
f6r m6tetfunnits
minst ett halvdr.

4.

Till ordforande for drsmotetvaldes Johan Ol6rs.

5.

Till sekreterare for motetvaldes Cecilia Lofgren Nordby.

6.

Till rtistrriknare och justerare valdes Nils-Erik Hedin och Bo Eriksson.

7.

Till protokolletftnns bifogad nrirvarolista.

B.

Verksamhetsbertittelsen for 2015 kistes upp och godktindes.

9.

Vdr kassor Joakim Wikman redogjorde balans- och resultatrrikning
for 2015.

L0' Revisorerna Inga-Lill Andree och Anna Rosell har granskat rrikenskaperna
for
rtikenskapsdret 2015. Revisorerna vill ha en genomgdng med kassdren och efter det
redovisa drsresultatetfdr styrelsen under ett extra drsmtite. De behtivs brittre rutinerfor
rtikenskaper och aktivitetsrapporter direkt efter ett evenemong.
11. Ett extra drsmote mdste hdllas i efterhandfor att tillstyrka att setrelsen beviljas
ansvarsfrihetfor den tid som rtikenskaperna omfattas.
L2. Beslut togs att kvarstd med en drsavgift pd 200 kr/hushdll men dven annat hogre
belopp (irvalkommet.

valfritt

13. Till ordforande valdes pd 1 dr: Johan Oldrs

14. Val av styrelseledamoter pd 2 dr: Cecilia Lofgren Nordby, Nils-Erik Hedin (sammankallande
i Maistdngskommitt1n) och Magnus Nordby (sammankallande i Drift-och underhdllskommittdn).
styrelseledamoter som sitter kvar pd 1 dr: Joakim wikman, Tobias Bustad
(s ammankall an de i Aktivitetskommittdn).

15. Till styrelseersrittare(suppleanter) pd 1 dr: Emma skogbergs, Karin Eriksson

Aktivitetskommiten
T ob i as

Busta d

(s

ammankall ande)

Ulf Limell

Marlen Sunna
Emma Skogbergs

Anna-Carin Jansson
Majstdngskommiten som aven har hand om byjulgran och majbrqsa
N il s - Erik H e din (s ammankall ande)
Per-Erik Hedberg
Kalle Strignert
Therese Lavas

Ismo Forsman
Ulf Limell

Daniel Speles
Bernt Norell
D

rift- & U n d erhdllsko mmite n

M ag nu s N ordby

(s

ammankall

an d e)

Mats Johansson

Fredrik Linden
Johan )lers
Cecilia Lffgren
Emma Skogbergs

Nils-Erik Hedin
Lotteriansvarig : Cecilia Lofg ren N ordby
Bykontaktombud: Ing er H edb erg
16.

Till revisorer: Inga-Lill Andree och Anna Rosell
Till revisorssuppleanter: Gunilla Gunnarsson

17. Styrelsen

fdr i uppgift att hitta nya kandidater till valberedningen och presentera

dessa

namn pd det extra drsmotet.

18. Till firmatecknare valdes Johan 0l6rs och Joakim wikman, var och

en

for

sig.

19. Inga skrivelser/ motioner har inkommit i forvrig.
}vriga rirenden:
* Forslag inkom
att publicera stadgarna pd hemsidan.
* Bengt Lofgren
och George Stenberg planerar att genomfora ndgra skogsvandringar
under vdrkanten.
* )nskemdl inkom om Bengt Lofgren
kan genomfdrafler byvandringar till vdren/hosten.
* Mellan 1996-2006
besiiktes byn av Estlandska ungdomar som avenfick jobba pd Sffirbo
Camping. Nu har onskemdl inkommit attflera av dessa ungdomarvill komma pd dterbesok

till Sffirbo under sommaren. Eventuelltvill dtta stycken personer med ev. familjer komma
till byn 6ver en helg i borjan av juli 2016 och det ptaneras ndgonform av sammankomst.
* Sffirbo Teatergrupp
har bildat en egen forening infor kommande teateruppstittning.

20. Mtitet avslutas.

Bilagor som medftiljer detta protokoll:
Narvarolista
Verks amh e tsb ertittel

se

Revisio nsb ertittel s e fo r

fo r

20L

201

5

Bo Eriksson, justerare & rostrriknare

5

Nils-Erik Hedin,

i

Datum fiir extra irsmiite gdllande flrsredovisningen ftir 2015 och ansvarsfrihet fiir
styrelsen samt kandidater till valberedningen skall utlysas minst 2 veckor innan pi byns
anslagstavlor och pi hemsidan.

Ndrvarolista - Arsmrite 2016 -03-ZL
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verksamhetsberlittelse fiir sifferbo By rdeella Fiirening zoLs
Stvrelsen har best6tt av:

Ordforande

Johan O16rs

Sekreterare

Cissi Lofgren Nordby

Kasscir

Joakim Wikman

Ledamot

Magnus Nordby

Ledamot

Nils-Erik Hedin

Ledamot

Emma Skogbergs

Suppleant

Marlene Sunna

Suppleant

Tobias Bustad

Revisor

Inga-LillAndree

Revisor

Anna Rosell

Revisorssupplea nt

Gunilla Gunnarsson

sammankallande
Valberedning
Valberedning och

Bengt Ldfgren
George Stenberg

Styrelsen har sedan ftirra 6rsm6tet haft 6 stycken styrelsemoten.
Sedan f6rra 6rsm<itet har f6liande aktiviteter anordnats:

* Valborgsmdssobrasa
x Majst6ngsresning

* Byloppis
* Fikaforsdljning pd loppisdag i Djur6s
* Brdnnbollsturnering
x Sifferbo Trippeln

* Sommarkiosk i "Brandis"
x Frdgesport med transport
x Sld ktforskningscirkel

* Auktion i bystugan
x Matsafari
x Byjulgran
* Julmys
x Luciakonsert
* Julgransplundring
Medlemsavgiften har varit 200 kr/hush6ll eller annat hogre valfritt belopp och vi har haft 76 hushill
som betalande medlemmar. Styrelsen ser med gladje att byns invinare sluter upp till medlemskap.
Sifferbo By ldeella F6rening startade ett sjette bylotteri under hosten 2015 med forsta dragningen
den 3 oktober bestdende av 100 st lotter. Den sista dragningen sker i september 2016.

Styrelsen och nSgra personer ur olika kommitt6er har
bystugan under 6ret och det har fungerat v6ldigt bra.

stitt

som ansvariga for l6pande jourveckor

i

Vi har under 2015 haft en fast hyresgdst i liigenheten i bystugan.

drift och
itt6n
uerl
x Genomfort invdndig
mdlning t7-19 april och 24-26 april.
* Anlitat BBM som har slipat trigolvet, pigmenterat
tragolvet och lagt in en ny plastmatta i kapprum,
kok och korridor.

* Kopt in en ny ljusmixer, ljudmixer samt rack att
montera detta i.
* Kopt in ny hallspegel, rullgardiner, kokssoffa
till bursprdket, blomkrukor, cement-dalahdstar,
linnegardiner, ny korridormatta frSn hallen, enhetliga adventsljusstakar och prydnadslampor.
x Anlitat Mega-El som
kopplat in nyinkopta element, kompletterat med vdgguttag i stora och lilla
salen samt ovanfor alla fonster.

* Anlitat Dala Byggelit som lagat upph6ngningen
av de viiggfasta toaletterna.
* Monterat ny TV-antenn p6 skorstenen och k6pt in ny
TV till liigenheten.

* Kopt in nytt kylskip till ldgenheten.
* Kopt in projektor, dammsugare, 6vrig stedutrustning
till kdllarrummet.

Styrelsen for Sifferbo By ldeella Fdrening vill tacka alla som p6 ett eller annat sdtt engagerat sig
foreningen och dess verksamhet.

/Styrelsen

i

Revisionsberiittelse fiir Sifferbo Bv ldeello fiirenina 2015

Undertecknsd har gdtt igenom riikenskoperna.

under revisionen hor det framkommit ott riikenskaperno och
bqlansriikningen inte stiimmer utsn vi revisorer och Joskim Wikman
ska gdr igenom riikenskcrpernc, och korrigersr det som ej iir riitt

bokfiirt.
Diirefter kqn vi vsro med pd ett styrelsemiite och redoviso
riikenskoperno.

Sifferbo 2016-03-20

Ingo-Liil Andr6e

Anna Rosell

