ÅrsmöteSifferbo VägarsSamfiillighetsftirening2008-04-20
1. Mötetsöppnande.
OrdförandeMagnusNordby förklarademötet ftr öppnat.
2. Godkiinnandeav kallelseoch dagordning.
Kallelsehar gått ut i Gagnefsbladet,
webbplatsenoch ävenfunnits på anslagstavlomai
byn fvå veckor innan årsmötet.Mötet godkåinde
kallelseoch dagordning.
3. Val av ordftirandeftir årsmötet.
Mötet valde MagnusNordby
4. Val av sekreterareftir årsmötet.
Mötet valde som sekreterareMalin Bustad.
5. Val av tvåjusteringsmåin
ftir protokollet
Mötet valde AndersHammaroch AgnetaLövgren.
6. Verksamhetsberättelse.
OrdfiirandeMagnusNordby lästeupp verksamhetsberättelsen
ftir verksamhetsåret
2007.
Mötet godkåindeverksamhetsberättelsen.
7. Kassarapport
ochrevisionsberättelse.
KassörDanielBaggensredogjordeftir kassarapporten
och lästeupp revisionsberättelsen
och konstateradeatt revisioneninte gett upphovtill någraanmåirkningar
varvid
revisorernarekommenderade
ansvarsfrihetftr styrelsen.
Mötet beslutadeatt godkiinnakassarapporten.
8. Ansvarsfrihetftir styrelsen.
Mötet beviljadeansvarsfrihetftir styrelsen.
9. Inkomnamotioneroch skrivelser.
Inkommenmotion angåendeunderhållav Fridasväg. Styrelsenmeddelaratt vägsyn
genomftirsundervarenftir att seöver vad sombehöveråtgtirdas.
Frågaangåendeom man fär läggaut egnaväghinder.Ordfiirandesvaradeatt dä skaman
kontaktastyrelsensomkan godkiinnadet.

10.Förslagtill uttaxering.
Styrelsenftireslåratt uttaxeringenhöjs från 6,50till 7,00kr. Ett normalhushållhar 90
andelar.
Mötet röstadeochbeslutadeatt höja I andeltill 7 kronor.
I 1. Arvodetill styrelsen.
Styrelsenftireslåratt arvodenaftir 2008blir motsvarande90 andelarftr ledamöter,60
andelarftir suppleanteroch 230 andelarftir ordftirandeoch kassör.
Mötet röstadeja till dettaftirslag..
på ett år.
l2.Yal av styrelseordfiirande
Omval av sittandeordftirandeMagnusNordby ftireslogs.
Mötet godkåindeftirslaget.
på två år.
13.Val av tre styrelseledamöter
Valberedningen
foreslogsittandeDanielBaggensochPer-ArneDahlin,samtnyval av
HansAlm.
Mötet godkiindevalberedningens
ftirslag.
på ett år.
lL.Val av tre suppleanter
Valberedningenfdrslår sittandeAndersHammaroch EdnerLindmanoch nyval av Mats
Johansson.
Mötet godkåinde
valberedningens
ftirslag.
15.Val av två revisorerpå ett år samten suppleantpå ett år.
Valberedningen
ftireslåromvalav PerBergmanochBengtLövgrensomrevisoreroch
Outi Siltalasomrevisorssuppleant.
Mötet godkiindevalberedningens
ftirslag.
på ett år.
16.Val av två ledamötertill valberedningen
MötetvaldesittandeLasseErikssonochnyval av CeoiliaLöfgren.
17. Övrigafrågor.
Miirkapparatemaiir fortfarandeborta och dessaskaannonseras
efter på anslagstavloroch i
Sifferbobladet.

Angåendesopningav vägarnasåålrdettrabestiillt och kommeratt skesåfort sommöjligt.
planerinftir 2008
18.Föreningens
Föreningenhar ffitt klart med bidrag från vägverketftir att asfalteraom Gamlalandsvägen
med berätladeatt man åinnuinte beslutati &ågan.
Vägsynkommeratt genomforasundervårenftir att seöver vad sombehöveråtgåirdas
som
i fallet medmotionenom Fridasväg.
Styrelsenålmnarha städdagi vägftireningensftirråd och eventuelltha auktionpå saker
sominte låingreanvåinds.
Ordforandeberättadeatt man i fortsättningenkommeratt satsapå en lekpark i byn och det
åirdeni nordligadelen.
19.Meddelandeav platsdåirstiimmoprotokollet
hållstillgåingligt.
Mötet beslutadeatt årsmötesprotokollet
finns på samtligaanslagstavlomai byn samthos
MagnusNordbypå Källstigen4 och ävenpå Sifferboshemsidawww.sifferbo.com
20. Mötetsavslutande.
Ordftirandeavslutadeårsmötetoch tackadeftir att såmåneakom.
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