Arsmotell i fferbo Viigars SamftilIi ghetsforenrng 2010-04-11
1. Mtitets iippnande.
OrdfiirarndeMagnusNordby forklarademcitetcippnat.
2. Godkiinnandeav kallelseoch dagordning.
Kallelsehar gfltt ut iGagnefsbladet,Sifferbo'shemsidaoch dvenanslagp6"
anslagsrtavlorna
i byn tv6 veckor innan irsmdtet. Motet godktindekallelseoch dagordning.
3. Val av ordfiirande fiir irsmtitet.
Motet valde MasnusNordbv som ordforande.
4. Val av ,"u.]r"rare fiir a.r-tit"t.
Motet valde Cecilia Lofqren som sekreterare.
5. Val av fvfl justeringsmf,n fiir protokollet tillika riistrflknare.
Motet valde HansAlm och Edner Lindman.
6. Verksamhetsberf,ttelse.
for verksamhetsflret2009.
Ordfora,ndeMagnusNordby liiste upp verksamhetsberzittelsen
Motet godkiindeverksamhetsbertittelsen.
7. Kas,sarapportoch revisionsberflttelse.
och liisteupp revisionsberzittelsen
KassdrDaniel Baggensredogjordefdr kassarapporten
att revisioneninte gett upphov till n&graanmiirkningarvarvid
och korLstaterade
revi sore:rnarekommenderadeansvarsfrihetfor styrelsen.
och revisionsberiittelsen.
att godkiinnakassarapporten
Motet b,eslutade
8. Ans,varsfrihetfiir styrelsen.
Motet b,eviljadeansvarsfrihetf-orstyrelsen.
9. Inkomna motioner och skrivelser.
Inga inliomnamotioneroch skrivelser.
10. Faststiillandeav debiteringsldngdsamt ftirslag till uttaxering.
samtatt uttaxeringenstir fast vid 7,00 kr.
Motet g,odkiindedebiteringsliingden

I l. Arvode till styrelsen.
att arvodenafor 2010 blir ofioriindrade.
Styrelsenf-oreslAr
Arvodernabl ir motsvarande:
230 andelarfcir ordfbrandeoch kassor.
90 andelarfor ledamoter
60 andelarftir suppleanter
Motet riistadeja till dettaforslag.
12.Yal av styrelseordftirandepi ett ir.
Omval av sittandeordfcirandeMagnusNordby foreslogs.
Motet godkiindefbrslaget.
13.Val av tre styrelseledamiiterpfl fvi ir.
ValberedningenforeslogsittandeHansAlm, Per-ArneDahlin samtnyval av Cecilia
Lofgren.
fiirslag.
Motet godkiindevalberedningens
14.Val av tre suppleanterpi ett flr.
Valberedningenforslir sittandeAndersHammar,Mats Johanssonoch JohanOlers.
fcirslag.
Motet godkiindevalberedningens
15. Val av tvi revisorer pfl ett ir samt en suppleantpi ett ir.
Valberedningenfdreslir omval av Per Bergmanoch nyval av Outi Siltalasom revisorer
och nyval av Daniel Baggenssom revisorssuppleant.
forslag.
Motet godkiindevalberedningens
16.Vat av tvi ledamiiter till valberedningenpi ett ir.
Motet valde sittandeLars-GoranErikssonoch nyval av SorenLovgren.
17. Ovriga frigor.
Anmiirkning pfl viildigt hdga sndhdgarden vinter som varit i omridet Malis Ttippa.
till dettaiir den snorikavintern men 6retssnorojareskall bli informeradom
Forklari,ngen
detta.

18.Fiir,eningensplaner infiir 2010
Huvudsyftet i ir blir attlagaoch repareravdgarnasamt stodkanterefter den tuffa vintern.
Dala Kraft skall byta ut viss del av viigbelysningensamt grdvaner luftledningar.I
samban,C
med dettakommer kanskeen del asfalteringaratt goras.
Viigsyn kommer sedvanligtatt genomforasunder viren. Uppmiirkning av befintliga
trummor och brunnarkommer att prioriteraslor att underliittavid neistkommande
snosmzil.tning.
Viighinderska forsesmed reflexersi de tir godkiinda.Vad giiller placeringav dessa
emottagesgdrnabybornasfdrslag.
Lekpark.eni Nordtakt skall fixas till med fallsandoch inspringningsskydd.
19. Meddelandeav plats diir stiimmoprotokollethfllls tillgiingligt.
Motet beslutadeatt irsmotesprotokolletfinns pi samtligaanslagstavlorna
i byn samthos
MagnusNordby pfl Kiillstigen 4 och 6venpA Sifferboshemsidawww.sifferbo.com.
20. Miil;etsavslutande.
avslutadeflrsmotetoch inbjod till kaffe med dopp.
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Ve rksamtretsberflttelse

ftir Sifferb o Vhgars Sarnf?illighetsftirening

Sty'relsenfcir SifferboVdgarsSamfillighetsforeningl[mnar foljande verksamhetsberilttelse
for zoo9.
Styrelsenhar under flret representeratsav:
Magnus No,rdby
Daniel Baggens
Per-Arne Dahlin
HansAlm
Agneta l.ovgren
Johan Olers
Anders Harnmar
Mats JohanLsson

Ordforande
Kassor
l,edamot
Ledamot
[,edamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sekreterarehar varit rullande inom styrelsen
Under flret har det hnlHts6 sedvanligastyrelsemoten.
Under vflrens vdgsynden r7 maj beslutadesvar det skulle placerasv[ghinder och vilka
vdgavsnitts;omakut miste forbdttras. Nigra fastighetsdgareombadsatt kapa ner en del
grenar och hdckarsom gick in for l5ngt mot vira byvdgar.
(
Under forsommarenborjade arbetet med att byggaen dirt-bana men arbetet fortskred i
maklig takt dl sommarenskonstanta regnandehindrade anv[ndandet av maskinburna
hjdlpmedel,Arbetet kommer att &terupptassfl fort vintern dr over.
Efter artiklar i dagspressenom att kommunensv[gar dr undermflligt skyltadeoch
rdddningsfordonhar svflrt att hitta, gjordesen civersynav slqyltningenden zB juni och skyltar
rengjord€S;S&mtnya inforskaffades.
Dfr kurvan lrfln Hedins och ner mot Wedbergpga flertalet hoplappningar under flrens ging
har satt sig och blivit ojdmn kontaktadesl,eksandsVatten och vi deladepfl kostnadenfor att
frdschaupprdetta vdgavsnitt.En mindre v[gskada lagadesocksi lingre upp i byn.
Rojsfrgenlagadesinfor sdsongenoch Mattias Alm tog flt sig gr[sklippning och slyrojning i
byn.
Skadorpi "Myrbacken" efter sommarensregn fltgdrdadesmed hjelp av Wikman.
Innan vintern harvadeshockeyplanensyta av och plattadestill med lyckat resultat.
Infor vintern handladesWikmans Schaktoch Last genom Joakim Wikman upp for den firliga
vintervdgh&llningen.
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