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Miitets iippnande.

Hans

2.

Sa m

Alm forklarade motet oppnat.

Godkiinnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har annonserats i Gagnefbladet, ph Sifferbos hemsida, Sifferbos Facebooksida samt med
affischer pi byns anslagstavlor. Dagordning fanns for pisyn till alla Ahcjrare. Mrjtet godkiinde kallelse
och dagordning.

3.

Val av ordfiirande fiir irsmiitet.

Motet valde Hans Alm som ordforande.

4.

Val av sekreterare fiir irsmtitet.

Motet valde Cecilia Lcifgren Nordby som sekreterare.

5.

Val av tvi justeringsmdn fiir protokollet tillika riistrf,knare.

Mdtet valde Nils-Erik Hedin och Per-Arne Dahlin.

6.

Verksamhetsberiittelse.

Alm liiste upp verksamhetsberdttelsen fdr verksamhetsiret 2016.
Motet godkiinde verksamhetsberiittelsen.
Hans

7.

Kassarapport och revisionsberiittelse.

Kassdr Cecilia L6fgren Nordby redogjorde kring kassarapporten och alla deltagare pi mdtet fick balansoch resultatrapporten for pisyn. Revisionsberiittelsen ltistes upp och konstaterade att revisionen inte gett
upphov till nigra anmiirkningar varvid revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet for styrelsen.

Mdtet beslutade att godkiinna kassarapporten.

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

9,

Inkomna motioner och skrivelser.

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

till uttaxering.

Debiteringslangden var framlagd for p&seende och den godtogs i sin helhet.
Mtitet beslutade att kvarsti med uttaxering 8,00 kr/andel infdr kommande fakturering.

ll.

Arvode till styrelsen.

Styrelsen foreslir att arvodenafor 2017 florblir oforiindrade enligt nedan:
230 andelar for ordforande och kassor, 90 andelar fbr ledamoter,
60 andelar fbr suppleanter. Mrjtet rostade ja till detta forslag.

12,Yalav styrelseordfiirande pfl ett ir.
Valberedningen fdreslog omval av sittande ordforande Magnus Nordby.

Motet godkiinde valberedningens florslag.
13.

Val av tre styrelseledamiiter

pi fvi ir.

Valberedningen foreslog omval av Agneta Lofgren och Magnus Nordby.

Motet godkiinde valberedningens forslag.
14.

Val av tre suppleanter

pi ett flr.

Valberedningen fdreslog omval av sittande Anders Hammar, Mats Johansson
och nyval av Christoffer Christians.

Motet godkiinde valberedningens forslag.
15.

Val av tvh revisorer

pi ett ir

samt en suppleant

pi

ett kr.

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

Motet godkiinde valberedningens forslag.
16.

Val av tvi ledamiiter till valberedningen

pi

ett frr.

Motet valde sittande Lars-Goran Eriksson och Soren Lovgren.

inftir 2016
liings den nyasfalterade striickan i byn.
liiggas
- Stodkanter skall
- Hastighetsdisplay kommer att kopas in och anviindas pi olika platser i byn sommartid'
Vi kommer att fi statistik kring hastigheter och hur mycket vhravdgat trafikeras.
- Sedvanlig viigsyn, viigstiidning och viigsopning kommer att genomforas. Datum for viigstiidning
kommer att beslutas pi konstituerande mote i direkt anslutning till detta 6rsmote.
17. Fiireningens planer

18)

Ovriga frigor.

.

I samband med fdreningens viigsyn under viren bor sly, grerTar, kvistar
viigen markeras och ansvarig fastighetsligare fir

som hiinger ut mot

sedan kapa bort dessa. Bland annat htinger

sly ut mitt emot Johan Singdens fastighet.

pi Malis viig

o

Foreningen bdr undersoka om hdstens buskrojare kan gi in med aggtegatet
hilla nere den sly som viixer i diket pi tomten bredvid Kennet Holmlin.

o

Gronytorna pA Malis Tiippa, Sifferbo 8:18 * iigs av Gagnefs Kommun men i
fonriitningshandlingarna finns angivet att Sifferbo GA:1 ansvarat for skotseln av ytorna och
enbart personer med utbildning och forsiikring f6r anlitas for triidf?illning och r6jningsjobb.

o

Det inkom positiva reaktioner kring hastighetsdisplayen som kommer kopas in.

o

Vi pflminner att hogerregeln giiller i byn, det finns minga kluriga korsningar.

och

o

Kommentarer kring 6rets sndrojning - har fungentbra i det stora hela.
Ibland verkar mycket salt spridas ut men tydligen kommer "0-8 saltsand" flirdigblandat fr6n
Maserfrakt si det gir inte att reglera. Entreprendren skulle kunna bestiilla "1-6 stenflis" till
niista 6r, det skall innehilla mindre salt. Som tidigare 6r si finns onskemil om att fa halva
byviigen fri frin sand si mojligheten kvarstir att kunna 6ka spark, anvflndning av stenflis
skulle giira detta miijligt. Alla var eniga om att hela viigbanan skall sandas i ravinviigen och
efter Gamla Landviieen.

.

Sifferbo By Ideella Forening tiger fastigheten, Sifferbo 4:34 (marken vid ishockeyplanen),
diir Forpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTIAB) sokt och fitt beviljat bygglov for
en Atervinningsstation. Ktirl for tidning, kartong, metall, plast, glas kommer placeras dtir. I
dagsliiget iir det inte klart om etablering sker 2017 eller 2018. Pt sikt planerar FTIAB att sdka
bygglov for ett insynsplank kring stationen.

19) Meddelande av plats

diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.

Motet beslutade att irsmotesprotokollet finns hos Magnus Nordby pA Kzillstigen 4
och p& Sifferbo's hemsida www.sifferbo.com
20) Miitets avslutande.
Hans Alm avslutade irsmotet och tackade alla som kom.

Sekreterare

Justerare

Justerare

fi/6-,,
Nils-Erik Hedin

ht-

Per-Arne Dahlin
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Verksamhetsberhttelse fiir Sifferbo Vigars Samf;ilighetsfiirening
Styrelsen for Sifferbo Vdgars Sam{?iiiighetsforening lhmnar foljande verksamhetsberdttelse

for zo16.
Sty'relsen har under verksamhetsiret representerats av:

Magnus Nordby
Cecilia Lofgren
Per-Arne Dahlin
Hans Alm
Agneta Lovgren
Christoffer Christians
Anders Hammar
Mats Johansson

Ordforande
Kassor
Ledamot
Ledamot
Ledamot
SuPPleant
SuPPleant
SuPPleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen.

Under iret har det hflllits 3 sedvanliga styrelsemoten.
Under vhrens vdgsyn den rz maj hittades inga stora brister men nhgra av grusvdgarna $ls!e
fixas och en del huiagu." mflste kapa ner buikar som skymmervhgbelYsningen' D& vdghinder
shtts ut ska dessa marke.as ph asfalten sh vi uppfyller framkomlighetskraven

Virstddning thngs vdgarna gjordes den r8 maj
Tage Janssons Akeri utf6rde sandupptagningen i byn.

juni hade vhgforeningen en arbetskvell da fler 3o-skyltar sattes upp, d6liga stolpar byttes
ut, slattgar i vilgtrummor justerades och ett tiotal potthfll lagades
3o

peab upphandlades for att kigga ny belhggning
Malis Tzippa

pi del av Bygattu frfln mitten av byn ner till

I september utforde Maserfrakt buskrojning i byn
Infor vintern handlades RE Sweden AB upp for den flrliga vintervhghillningen.
Byn har

fitt

en ny hundlatrin vid korsningen Loksvedsvdgen/Ndsselgattu

/Styrelsen i Sifferbo Vdgars Samftillighetsforening

Revisionsberdttelse
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Vi har granskat rdkenskaperna och bedomer att bokforingen dr korrekt utford.

Vl tillstyrker att resultat-och balansrdkningen faststdlls och att styrelsen beviljas
a nsva rsfrihet for rd kenska psi ret.
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