
Dagordning - Extra A{smtite fiir sifferbo By Ideella Fiirening 2016-0s-18

L. Miitets iippnande

2. Godkdnnande av kallelse och dagordning

3. Val av ordftinande fiir mtitet

4. Val av sekreterare fiir mtitet

5. Val av tvi iusteringsmdn fdr protokollet, tillika riistrAknare.

6. Revisorernas genomging av ekonomin fiir 2015 samt ansvarsfrihet.

7. Ovrigt
- fyllnadsval av ordfiirande och sammankallande i driftkommitt6n
- information om ny valberedning

B. Mtitet avslutas



Protokoll - Extra irsmiite fiir Sifferbo By ldeella Fiirening 2016-05-18

L. Magnus Nordby 1ppnade motet.

2. Kallelse och dagordning till extra drsmotet godkrindes.

3. Till ordfdrande for extra drsmotet valdes Magnus Nordby.

4. Till sekreterare for extra drsmotetvaldes Cecilia Lofgren Nordby.

5. Till rdstraknare ochjusterarevaldes Elisabeth Hedberg och Karin Eriksson.

6. Revisorerna har gdtt igenom rakenskaperna ytterligare en gdng och har korrigerat
anmtirkningarna frdn drsmotet ihop med vdr kassdr Joakim Wikman. Detfattas

fortfarande ndgra underlag och ndgra smd justeringar skall goras.

Beslut togs idag att bevilja styrelsen ansvarsfrihetfdr 2015.

7. }vrigt
- Fyllnadsval av ordforande och sammankallande i driftkommitt6n
Pd drsmotet 2016-03-27 omvaldes Johan 0l6rs till ordfdrande i foreningen. Han meddelade

styrelsen 2016-03-29 att han omedelbart lcimnade uppdraget pd grund av flyttfrdn
Sifferbo. Magnus Nordby utsdgs pd styrelsemdte 20L6-04-07 som tillfrillig ordforande fram
till detta extra drsmote. Beslut togs idag attvalja Magnus Nordby som ordforande och

fortsatt s ammankal I an d e i d riftkommittdn.

- Information om ny valberedning
Styrelsen fick i uppgift pfl irsmotet att hitta tvfl nya kandidater till valberedningen.
Flera olika bybor har tillfrigats och tvi har tackat ja till uppdraget, det dr Asa Sjoblom

och Karolina Hedberg.

B. Motet avslutades

{o.r\,. (lJ&,s=-
Karin Eriksson

Rdstraknare & J usterare

' Elisabeth Hed

Rdstrrikn are & J u ste rare

Cecilia Lofg

Sekreterare



Revisionsberiittelse fiir Sifferbo Bv Ideello fiirenina 2a15

Undertecknod hor gdtt igenom riikenskaperno.

vi hor gdtt igenom med lookim wikmon och korrigerot det

som vi tidigore hode frdgor pd.

Fortfarande fottos ndgra underlog och ndgro justeringor kommer

att g6ras bl a hur momsen sks kostnads fiiras dd vi inte fdr futtt

ovdrog.

Sifferbo 2016-05-78
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