Arsmöteför SifferboVägarsSamfältighetsförening
2009-04-05
i Bystugan
Närvarande:

Per Bergman
RuneBlomqvist
MagnusNordby
HansAlm
AndersHammar
AgnetaLöfgren

JoakimWikman
EdnerLindman
DanielBaggens
Per-ArneDahlin
MatsJohansson

1.

MagnusNordbyhälsademötesdeltagarna
välkomnaochforklarade
mötet
öppnat.

2.

godkändes.
Kallelse
ochdagordning

3.

MagnusNordbyvaldestill mötesordförande.

4.

AgnetaLöfgrenvaldestill mötessekreterare.

5.

Tilljusteringsmän
valdesEdnerLindmanochAndersHammar.

6.

Verksamhetsberättelsen
lästesuppav MagnusNordbyochgodkändes
av
mötet.

7.

Kassarapport
och revisionsberättelsen
för 2008redovisades
av Daniel
Baggens,
föreningens
kassörochgodkändes
av mötesdeltagarna.
Diskussion
om ev obetaldavägavgifter.
Danielredogjorde
for föreningens
hantering
av sådanaärenden.
Då kommuners
finansiella
situationgenerelltsettbliralltsämre,befarademötet
att de kommunala
kan kommaatt minska.Styrelsen
bidragtill vår verksamhet
anmodasatt vidtaåtgärder,ev höjavägavgiften
samtatt hållaigenpå de större
omfattande
renoveringarna.

L

Vägföreningens
av mötet.
styrelsebeviljades
full ansvarsfrihet

9.

lngainkomnaskrivelser
ellermotioner.

för
10. Debiteringslängden
för föreningen,
för påseende
somfunnitstillgänglig
medlemmarna
bådeföreoch undermötet,fastställdes.
Styrelsensförslagom oförändraduttaxering(7 kr/andelvilketmotsvarar630
kr/normalfastighet
om 90 andelar)godkändes.
11. Styrelsen
föreslåroförändrade
arvoden,vilketgodkändes.
på 1 år: MagnusNordbyomvaldes.
12. Val av styrelseordförande
pä2 år:AgnetaLöfgrenoch MagnusNordby.
13. Val av två styrelseledamöter
på 1 år:AndersHammaroch MatsJohansson,
14. Val av tre styrelsesuppleanter
samtnyvalJohanOl6rs.

15. Val av två revisorer
ochen revisorssuppleant:
Per Bergmanoch BengtLöfgren
omvaldessom ordinarierevisorer
och OutiSiftalasomsuppleant.
16. Val av valberedning:
LasseErikssonoch CeciliaLöfgrenomvaldes.
17. Övrigafrågor
Ingaplanerpå att någotvägavsnitt
ska stängasav för tungtrafikpgaav
Frågaställddå trädfällarbil
tjällossning.
är beställdtill PerBergman.Om fler har
sammabehovkan Perkontaktas
for samordning.
Skymmande
häckarses övervid vårensvägsyn.Föreningen
har ingarättsliga
påtrycksmedel,
men kommeratt vädjatill berördaatt ta ner skymmandeväxter
genombyn.Styrelsenkommerävenatt skrivaom dettai
för ökadtrafiksäkerhet
Sifferbobladet
samtbifogaett medskicktill inbetalningkortet
for vägavgiften
somtar uppdennafråga.
18. Planerför 2009
Ingastoraasfalteringsarbeten
inplanerade
de närmasteåren,endastutföradet
god kvalitetpå bynsvägar.
vägunderhåll
som krävsfor att upprätthålla
Utredesvidareom en ev cykelcrossbana
kananläggasi norradelenav byn.
Tveksamtom medelfinnesdettaår för att investerai ny lekutrustning
i
Nordtäkt,Priserska docktas in och beskedfrånkommunenom derasev
medfinansering
kvarstår.
planerom att elledningar
Elverkethartidigarei år meddelatföreningen
i luftska
grävasner.Oklartnär. Dettakan för föreningenmedföraatt vissavägavsnitt
måstegrävasav och såledesocksåasfalteras
om. Om dettablirfalletunder
dettasommarhalvår
kanföreningen
bli tvungenatt inkrävaen extra
utdebitering,
somskafastställas
vid en extraårsstämma.
Styrelsenkommeratt se övervägskyltning,
reflexermm for ökadutryckningssäkerhetvid den kommande
vägsynen.
Styrelsen
ska vidarepåminnaVägverketom åtgärderför den dåligainfartentill
bynframtill midsommarstången.
KanskekommerVägverket
att överlåta
plogning/sandning
av dennainfarttillJ Wikmanunderkommande
säsong.
Samtalifråganförs.
Väghindren
kommersomvanligtatt placerasut på utsattaställeni bynefteratt
gjorts.
sandupptagning
19. Arsmötesprotokollet
kommeratt finnastillgängligt
hosordföranden
Magnus
på
Nordbysamtkommeratt anslåspå bynsanslagstavlor
och publiceras
hemsidanwww.sifferbo.con
senastunder v917.
20. Mötetavslutades
och Magnusinbjödtill kaffemeddoppa.
Vid protokollet,

/Vffirl#/0ro'--AinetaLöfgrenv

Justeras:
EdnerLindman

