1.

Mritet oppnas

2.

Godkdnnande avdagordning

3.

Godkdnnande av hur motet har utlvsts

4.

Val av ordftirande for motet

5.

Val av sekreterare fcir motet

6.

Val av rcistrdknare och justerare for dagens protokoll

7.

Faststdllande av ndrvaro och rostldngd

B.

Godkdnnande av verksamhetsberdttelsen

9.

Godkinnande av den ekonomiansvariges verksamhet

10.

Revisorernas berdttelse

11.

Beslut om ansvarsfrihet frir styrelsen

72.

Beslut om att aweckla foreningen

13.
'J-4.

0vriga frigor
Motet avslutas

Arsmtitesprotokoll ftir sifferbo Friluftsfiirening den 23 mars 2015 i sifferbo Bystuga.
Ndrvarande:

1.

Johan 0l6rs oppnade motet.

2.

Dagordning godkrindes.

3'

utlysningen av motet godkrindes dd det skett i god tid innan.

4.

Till ordforande for drsmotet valdes Johan Ol6rs.

5.

Till sekreterare

6'

Till rostraknare och justerare valdes Nils-Erik Hedin och Tobias Bustad.

7.

Till protokolletfinns bifugad nijrvarolista.

for motetvaldes

B' verksamhetsberrittelsen
9.

Cecilia L6fgren.

for 2014ltistes upp och godkr)ndes.

Vdr kassor Joakim Wikman redogjorde balans- och resultatrdkning

for 2014.

L0. Revisorerna Inga-Lill Andree och Anna Rosell har granskat rtikenskaperna
rtikenskapsdret 2014. De har funnit att altt tir i sin ordning.
7L.

for

Arsmotet titlstyrker att styrelsen bevitjas ansvarsfrihetf(ir den tid som rdkenskaperna
omfattds.

72' Beslut om att aweckla foreningen - Vi beslutade i och med detta drsmote att aweckla
denna forening dd ingen verksamhet/aktivitet kingre rdder. Allt skots numera i Sffirbo
By ldeella Forening.
13. Forslag inkom att informera hasttigare att inte rida i vdra skidspdr.
14. Motet avslutas.

Bilagor som medfiiljer detta protokoll:
Nrirvarolista
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Tobias Bustad, justerare & rostraknare

!'qFq iLv'/
an )lers, ordforande

Ordforande
Ledamot (Sekreterare)
Ledamot (Kassor)

Johan O16rs
Cissi Lofgren Nordby

Ledamot

Ronald de Jong/ Joakim Wikman
Inger Hedberg

Ledamot

Tobias Bustad

Suppleant

Joakim Wikman

Suppleant

Marlen Sunna

Revisor

Inga-LillAndree

Revisor

Anna Rosell

Revisorssupplea nt

Gunilla Gunnarsson

Valberedning och sammankallande
Valberedning

Bengt Lofgren
George Stenberg

sifferbo Friluftsfdrening har tack vare hjilpsamma bybor kunnat erbjuda ett skidspar p6
3,5 km kring
Sturdkern samt 6,5 km frdn Malistdppa bort mot Gimsbdrke. Vi har haft bra is, kvdllsbelysning
samt
uppvdrmd ombytesstuga vid Sifferbo lshockeyplan.
Stig Staffas har varit anstelld for att sk6ta isen p6 hockeyplan.

Ronja Holm har varit anstilld for att skota grdsklippningen i byn samt for andra grdsklipparkunder.
Vi har under 20L4 skdnkt traktorn, rojs6gen och grdsklipparen som en g6va till Sifferbo
By tdeella
Fdrening' vi har 6verflyttat forsdkringar gdllande isbanan och traktorn till Sifferbo
By tdeella
Forening.
Styrelsen f6r Sifferbo Friluftsforening vill tacka alla som pd ett eller annat sett engagerat
sig
foreningen och dess verksamhet.

/Styrelsen

i

Revisionsberdttel se 20L4 fiir sifferbo

Fri

I

uftsforen i ng

Vi har tagit del av 20L4 irs ekonomiska redovisning och funnit att

allt dr i sin ordning.

Sifferbo 2OL5-03-23
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