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Miitets iippnande.

Magnus Nordby forklarade m<itet oppnat.

2.

Godkfnnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har annonserats i Gagnefbladet, p& Sifferbos hemsida, Sifferbos Facebooksida samt med
affischer p& byns anslagstavlor. Dagordning fanns fdr p6syn till alla Shdrare. Mcjtet godk?inde kallelse
och dagordning.

3.

Val av ordfiirande fiir irsmiitet.

Motet valde Magnus Nordby som ordfdrande.

4.

Val av sekreterare fiir irsmiitet.

Mcjtet valde Cecilia Lofgren Nordby som sekreterare.

5.

Val av tvi justeringsmfln fiir protokollet tillika riistrflknare.

Mdtet valde Nils-Erik Hedin och Kent Kallebers.

6. Verksamhetsberiittelse.
Magnus Nordby liiste upp verksamhetsbertittelsen ft)r verksamhetsaret 2017.
Motet godkiinde verksamhetsber?ittelsen.

7.

Kassarapport och revisionsberiittelse.

Kassdr Cecilia Lrifgren Nordby redogjorde kring kassarapporten och alla deltagare pi mOtet fick baiansoch resultatrapporten fdr pisyn. Revisionsberiittelsen l?istes upp och konstaterade att revisionen inte gett
upphov till nigra anmiirkningar varvid revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet ftir styrelsen.

Mdtet beslutade att godkdnna kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet fiir styrelsen.
M6tet beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.

9.

Inkomna motioner och skrivelser.

Inga motioner eller skrivelser har inkommit.
10. Faststiillande av debiteringsliingd samt fiirslag

till uttaxering.

Debiteringsliingden var framlagd fcir pAseende och den godtogs i sin helhet.
Motet beslutade att kvarsti med uttaxering 8,00 kr/andel infcir kommande fakturering.

ll.. Arvode till styrelsen.
Styrelsen foreslir att arvodena for 2018 f<jrblir oforiindrade enligt nedan:
230 andelar ftir ordforande och kass6r, 90 andelar for ledamoter,
60 andelar for suppleanter. Motet r<istade ja till detta fcirslag.

lZ,Yal av styrelseordftirande pi ett ir.
Valberedningen foreslog omval av sittande ordflorande Magnus Nordby.

Mritet godkZinde valberedningens forslag.
13. Val av tre styrelseledamiiter

pi tvi ir.

Valberedningen foreslog omval av Per-Ame Dahlin, Hans Alm och Cecilia Ldfgren Nordby.
Mcitet godkiinde valberedningens fbrslag.

l{.Yal

av tre suppleanter

pi

ett flr.

Valberedningen fdreslog omval av sittande Anders Hammar, Mats Johansson
och nyval av Robin Jonsson.

Motet godkande valberedningens forslag.
15. Val av

tvi

revisorer

pi ett ir

samt en suppleant

pi

ett hr.

Valberedningen fdreslog omval av Lotta Wallbom och Kristina Bolinder
som revisorer och omval av Daniel Baggens som revisorssuppleant.

Motet godkiinde valberedningens fdrslag.
16. Val av

fvi ledamiiter till valberedningen pi

ett

ir.

M<itet valde sittande Lars-Gdran Eriksson och Sriren Ldvgren.
17. Fiireningens planer infiir 2018
- Foreningen presenterade en karta var farthinder kommer utplaceras sommaren 20 1 8.
- Hastighetsdisplay planeras att kripas in och anviindas pA olika platser i byn sommartid.
- Under viigsynen kommer foreningen markera ut triid och buskar som iir uthiingande i vtigbanan och
som miste kapas undan av respektive fastighetsligare.
- Niista vinter kommer vi anviinda halkbekiimpningsmedel UTAN salt pA byns viigar.
- Foreningens sandficka nere vid Wikmans fastighet behdver repareras och byggas om s& att den ghr att
anviindas utan saltblandning.
- Asfalteringen kommer behova goras om av PEAB vid Magnus Gdras och vid infarten till Gdras viig.
18. Ovriga

r

o
.

frigor.
En fastighetsdgare i byn hade infdr denna vinter miirkt ut diket vid sin fastighet med rdda
snokiippar men iind6 har snokoraren dverplogat och k6rt bort sntikiippama.Detta har i sin tur
lett till atttre bilar kort ner i diket under vintem. Vtigft)reningen miste inftir kommande vinter
taredap& vilka regler som giiller for snokiippar och dess avst6nd frin asfaltskant samt
informera om gZillande bestiimmelser till niista 8rs sndktirare och till alla fastighetsbgare.
Viigftjreningen bor inftjr kommande vinter ha en dialog och siitta upp tydliga riktlinjer for
kommande snrlk<irare ftir att frirbattra jobbet yfterligare. Under viigsynen bcir en lista/karta
uppriittas pi vilka stiillen i byn sno inte far liiggas, exempelvis ej vid pumpstationernas
manluckor och ej blockera hundlatrinema.
Synpunkter inkom om soptunnor och bilar som stir ute i viigen och medfor problem for
snoiojning och framkomlighet. Viigforeningen fbr i uppgift att pipeka detta fcir berdrda
fastighetsZigare.

19. Meddelande av plats

diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.

Motet beslutade att irsmtitesprotokollet finns hos Magnus Nordby pi Krillstigen 4
och pi Sifferbo's hemsida www.sifferbo.com
20. Miitets avslutande.
Magnus Nordby avslutade irsm<jtet och tackade alla som kom.
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verksamhetsberittelse ftir sifferbo viigars samf;inighetsfiirening
styrelsen fdr sifferbo vdgars samf;illighetsfdrening lilmnar fdljande
verksamhetsberdttelse
for zon.
Styrelsen har under verksamhets6ret representerats av:
Magnus Nordby
Cecilia Lcifgren
Per-Arne Dahlin
Hans Alm
Agneta l,ovgren
Christoffer Christians
Anders Hammar
Mats Johansson

Ordforande
Kass<jr

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen.
Under Sret har det h5llits 3 sedvanliga styrelsemoten.
Under
Y-utg"l vdgsyn den 15 maj konstaterades att en del vdgtrummor var igensatta varvid
Ragnsells fick komma och spola rent dessa. En del husdgarJmflste
kapa ,r".'borkur ro*
fliYmmer vhgbelysninsln Veghinder sattes ut och markiringar i asfalten gjo.de, sfl att

framkomlighetskraven foljdes

Vflrstddning l6ngs vdgarna gjordes den zza maj
Tage Janssons
Spegel

Akeri utforde sandupptagningen i byn.

i Hjortes horn sattes upp.

Peab upphandlades frir att lzigga stcidkanter
Trippa

pi

del av Bygattu frfln mitten av byn ner till Malis

I september utforde Maserfrakt buskrdjning i byn
Infrir vintern handlades RE sweden AB upp for den lrliga vintervdghf;llningen.
/Styrelsen i Sifferbo Vdgars Sam{iillighetsfdrening

Revisionsberiittelse

Till irsmdtet i Sifferbo Viigars Samfiillighetslorening
Vi har granskat irsredovisningen och rdkenskaperna samt styrelsens forvaltning i
Sifferbo Vlgars Samftillighetsforening for ir 2017. Det tir styrelsen som ansvarat
for riikenskapshandlingarna och forvaltningen. Vflrt ansvar iir att uttala oss om
redovisningen och forvaltningen pi grundval av vir revision.
Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi
planerat och genomfort revisionen for att i rimlig grad forsiikra oss om att
redovisningen inte innehiller vlsentliga felaktigheter. Vir revision innefattar att
granska underlagen for belopp och annan information i riikenskapshandlingarna.

Vi har granskat viisentliga beslut, itgarder och forhillanden i foreningen for att
kunna beddma om nigon styrelseledamot eller kassdren har handlat i strid med
foreningens stadgar eller Srsm0tesbeslut. Vi anser att vir revision ger oss rimlig
grund lor vira uttalanden nedan.
Redovisningen har uppriittats i enlighet med god revisionssed, varfor vi tillstryker
o att resultatriikningen och balansriikningen faststdlls. Styrelseledamoterna har

enligt vir beddmning inte handlat i strid med foreningens stadgar, varbr vi
tillstyrker
e ati styrelsens ledamoter och kass<lren beviljas ansvarsfrihet for riikenskapsiret

Sifferbo den 3 mars 2018

Lotta Wallbom

Kristina Bolinder
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