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1. M0tets iippnande.

Ordforande Magnus Nordby forklarade motet for oppnat.

2. Godkiinnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har g&tt ut i Gagnefsbladet, Sifferbo's hemsida och dven anslag pi
anslagstavlorna i byn fvi veckor innan arsmotet. Motet godkiinde kallelse och dagordning.

3. Val av ordfiirande fiir irsmiitet.

Mdtet valde Magnus Nordby

4. Val av sekreterare fiir flrsmiitet.

Mritet valde som sekreterare Cecilia Lofgren.

5, Val av tvfl justeringsmiin fiir protokollet tiltika riistriiknare.

Mdtet valde Joakim Wikman och Anders Hammar.

6. Verksanhetsberflftelse.

Ordftirande Magnus Nordby liiste upp verksamhetsbertittelsen for verksamhetsdret 2012.

Motet godkiinde verksamhetsberiittelsen.

7, Kassarapport och revisionsberfltfelse.

Kassor Cecilia Ldfgren redogjorde for kassarapporten och l2iste upp revisionsberiittelsen

och konstaterade att revisionen inte gett upphov till nfrgra anmdrkningar varvid

revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet for styrelsen.

Mdtet beslutade att godktinna kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet fiir stYrelsen.

Motet beviliade ansvarsfrihet for styrelsen.

g, Inkomna motioner och skrivelser'

o En motion har inkommit till arsmotet om att det finns bybor som kdr ut sno i

viigen fran sin fastighet och detta orsakar problem. Styrelsen ffir i uppgift att

informera om sndregler till byns hushflll infor kommande vinter.

. Joakim Wikman har under snorojning i byn miirkt av grenar och trAd som vtixer in

i vligbanan och detta fEr styrelsen i uppgift att se over under viigsynen i maj 2013.



10. Faststiillande av debiteringsliingd samt fiirslag till uttaxering.

Debiteringsliingden var framlagd for p6seende och den godtogs i sin helhet. Mdtet
beslutade att kvarst6 med uttaxering 8,00 k/andel infor kommande fakturering.

11. Aryode tiil styrelsen.

Styrelsen foreslAr att arvodena for 2013 blir ofortindrade enligt nedan:
230 andelar ftir ordforande och kassdr.
90 andelar for ledamoter,
60 andetrar for suppleanter

Mdtet rdstade ja till detta ftrslag.

12,Yal av sfyrelseordfiirande pi ett ir.

Valberedningen foreslog omval av sittande ordftirande Magnus Nordby.

Motet godktinde valberedningens forslag.

13. Val av tvfl styrelseledamtiter pi tvfi flr.

Valberedningen foreslog omval av siftande Magnus Nordby och Agneta Lofgren.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

14. Val av tre suppleanter pi ett &r.

Valberedningen foreslog omval av sittande Anders Hammar, Mats Johansson
och Johan Olers.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

15. Val av tvi revisorer pi ett ir samt en suppleant pi ett ir.

Valberedningen foreslog omval av Inger Hedberg samt nyval av Lotta Wallbom som

revisorer och Daniel Baggens som revisorssuppleant.

Motet godkzinde valberedningens florslag.

16. Val av tvi ledamiiter till valberedningen pfl ett ir.

Motet valde sittande Lars-Gdran Eriksson och Soren Ldvgren,

17. Fiireningens planer infiir 2013

. Dala Energi utftir markjobb i byn i samband med nedgriivning av luftledningar och

frber. Vi kommer att begtira en slutbesiktning av deras jobb och lorsOka samordna



asfaltering pe vissa partier i byn, bland annat llings Niisselgatfu och vissa partier
ltings Bygattu

o Styrelsen kommer att sdka siirskilt driftbidrag frin Trafikverket som kan komma
att behdvas vid kommande asfalteringsarbeten i byn.

o Sfyrelsen kommer att folja utveckling flor ombyggnad av RV7OiE16 och vad detta
kommer innebrira for vira vrigar.

. Sopning av byns vagar kommer ske under viren zAn.

. Sedvanlig viigsyn kommer hillas under maj 2013.

18. dvriga frigor.
o I samband med viigsynen i maj 2013 skall styrelsen se over de gr6n-/parkomrf,den

som finns nere kring Malis Tiippa. Vi beslutade att Hakan Andersson som bor dtir
skall informeras om tiiltAnkt daturn frr viigsyn och fEr visa oss runt.

t Infiir viigsynen Mr vi ta reda p& om Bonhusviigen tillhon samfiilligheten eller
fonfarande cir en privat vtig. Problem finns vid sn6kdrning att flera triid och hiickar
viixer in mot viigen och m&ste ni;ias.

19, Meddelande av plats dlir stflmmoprotokollet hAIIs tiHgiingtigl.

Mcitet beslutad e att&rsmdtesprotokollet finns hos Magnus Nordb y plKillstigen 4 och p&
Sifferbo's hemsida vrrww. sifferbo. com

20. M6tets avslutsnde.

Ordffrande avslutade firsmotet och tack ade allasom kom.

Sekreterare

ft.-\-

Anders Hammar

Cecilia Lcifgren

Justerare

Joakim Wikman



Verksamhetsbereittelse ftir Sifferbo Vlgars Samf?illighetsftirening

Styrelsen for Sifferbo Vdgars Samfdtlighetsforening ldmnar fotjande verksamhetsberlttelse
fiir zorz.

Styrelsen har under 6ret representerats av:

Magnus Nordby Ordforande
Cecilia Lofgren Kassor
Per-Arne Dahlin Ledamot
Hans Alm Ledamot
Agneta lovgren Ledamot
Johan Olers Suppleant
Anders Hammar Suppleant
Mats Johansson Suppleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen.

Under iret har det hillits 3 sedvanliga styrelsemciten.

V&rstddning llngs vdgarna gjordes den T maj

Under v&rens vlgsyn den 13 maj gjordes en grundlig oversyn over v6ra vdgar och det
konstaterades bla att N[sselgattu dr i behov av omasfaltering, ett jobb som bor samordnas
med Dala Kraft, att dikning samt asfaltering m&ste goras inom en snar framtid utanfor
Pettersson. Vidare konstaterades det att en del trdd haingde ut i vdgbanan, skadad vatten-
avstlngRingwentil vid Sven Lindberg, samt diverse potthfll. Beslutades att kalla Dala lftaft
till slutbesiktning ndr alla arbeten rned luftledningar samt fiber iir ftirdigt

Tage Janssons Akeri utforde v&rsopningen.

Inga fordndringar av andelstal.

Pga pig&ende vdgarbeten av Dala I(raft beslutades att ej sdtta ut vdghinder under sommaren

Sifferbo har blivit klassat som tiitbebyggl omrflde vilket innebdr att 4okm/h kommer att gdlla
i hela byn.

r4 oktober udordes lagning av stodkanter och potthil i byn. Sand fylldes pfl i v6ra sandl6dor i
ravinvlgen.

Infiir vintern handlades Wikmans Schakt och Last genom Joakim Wikman upp for den frrliga
vintervdgh&llningen.

/ Styrelsen i Siffe rbo Vdgars Sa mftillighetsforening



Sifferbo V?igars Samfiillighetsftirening

Riikenskapsir: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela fiireningen
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Balansrapport
Sida:

Utskrivet:

I

13-04-1 I

Senaste venr: 62

TILLGANGAR

l9r0
t920
1930

Kassa
Plusgirot
Bank

Omsiittningstillgingar I
70,00

42334,86
239 999,98

0,00
-40 400,74
57 239,09

70,00
| 934,12

297 239,07
S :a Omstttningstillgangar I

Anldggningstillgangar
l2l0 Traktorn

282 404,84

l5 000,00
-15 000,00

16 838,35

-15 000,00
l5 000,00

299 243,19

0,00
0,00l2l9 Avskrivning ffaktom

S : a Anliiggningstillgangar 0,00 0,00 0,00

ve. uncaNGAn

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder
2890 Ovr kortfri skulder

282 404.84 l6 838,35 299 243,19

-37 600.00 37 600,00 0,00
S:a Kortfristiga skulder

Langfristiga skulder
2397 Lingalan 2 Kommun l0 irl81 000

-37 600,00 37 600,00

l6 200,00
24 500,00

0,00

-24 300,00
-59 500,00

-40 500,00
-84 000.002398 Langa lan 3 Kommun l0 arl140000

40 700,00 -83 800,00

S:a Skulder

Eget kapital
2010
20t9
2020
S:a Eget kapital

Eget Kapital
Arets resultat
F0rra arets resultat

68 360,77
-287 593,77

98 928,16
-r20 304

98 928,16
192 455,42

-386 521,93

t67 288,93
-95 138,35

-287 593,77

-162 100,00 78 300,00 -E3 EUO,OU

138,35 -215 443,19

-282 404,84

KNAT RESULTAT



Sifferbo Vlgars Samftillighetslorening

Riikenskapsir: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela filreningen
Period: 12-01-01 - l2-12-3t

Resultatrapport
Sida:

Utskrivet:

I

l3-04-1 I

Senaste verrr: 62

Perioden Ackumulerat

lntiikter
Klass 3l

3 l  1 0
3140

Yagavgift2012
Piminnelseavgift

125 902,00
500,00

125 902,00
500,00

S:a Klass 3l

Erhillna bidrag
3985
3987

Statsbidrag
Kommunala bidrag v6g

126 402,00

26 693,04
85 191,00

126 402,00

26 693,00
85 191,00

S:a Erhillna bidrag t l l 884,00 l l l 884,00

S:a Intiikter

Direkta kostnader
4010 Sandkostnad

238 286,00

-10 632,00

238286,00

-10 632,00
S:a Direkta kostnader -10 632.00 -10 632,00

Bruttovinst

Personalkostnader
73r0 Stvrelsearvoden

227 654,00

-7 280,00

227 654,00

-7 280,00
S:a Personalkostnader

Ovriga kostnader
5 190
5 l9 l
5194
5196
5500
6 1 1 0
6250
6310
6390
6s70
6580

Viigunderhflll sommar
Viigunderhflll vinter
Sandupptagning
Ris o sly
Lekpark
Kontorskostnader
Porto
REV (Fdrsiikringar)
Owiga kostnader
Bankkostnader
Plusgirokostnader

-7 280,00

-5 716,24
-98 875,00
-11 250,00
-3 853,00

-750,00
-1 365,00

-150,00
-1 485,00
-4 701,00

-37,50
-600,00

-7 280,00

-5 716,24
-98 875,00
-l I 250,00
-3 853,00

-750,00
-l 365,00

-150,00
-l 485,00
-4 701,00

-37,50
-600,00

-128 782,74 -128 782,74

fiire avskrivningar 591,26

Resultat efter avskrivningar

Finansiella intflkter
8310 Rlinteinttikter bank

91591,26

3 547,09

9t 591,26

3 547,09

S :a Finansiella inttikter 3 547,09 3 547,09

fi nansiella intlikter och kostnader 95 138,35 95 138,35

ftire bokslutsdispositioner och skatt 138,35 95 138,35

esultat fore 138,35

Nettoresultat

8999

95 138,35

-95 138,35

95 138,35

-95 138,35Redovisat resultat



Reuisionskr$ttelse i*f{h erw@t r*Gd Slfferh vflgars
Samf*ltigHsfiircnirlg ;r€d org.*r 717'5fi - 7L26

Vi, Per Sergman och lnger l'tedberg, sorn *r valda revisorer har granskat

redovisningen feir att forsikra oss orn att #.n inte innehiller visentliga

felaktigheter. Sorn underlag fOr viirt utta*a$de om ansvarsfrihet har vi granskat

fareningens verifikationer, boHdring protokall och kentsn. Di'rmed har vi funnit att

Sifferbo Vigars Samfiil*ighetsfcrening har skotts enl€t rndtesbeslut

Vi tillstyrker att irsmdtet fastst*&er resutrat oc-h ba{ansrfrkningen for foreningen.

Behandlar resultatet entigt fdrslag och beviliar styrelsens ledamoter full

ansvarsfrihet f6r rikenskaps*ret 2012 01 01 till}OtZ tZ 3t-

Sifferbo 2gt3 03 0X Slfferbo 2Ot3 S3 01

{#&r
lngerPer Bergman



Va tbe,$.dni reer,r fs, re# r :

Ldamot (? ir) & Ordf6rande {1 6,r)

Ledamot (? ir)

Suslcant {1 ir}

Supphant (lirl

Suppleant {1er}

Revisor (1ir) (ornval)

Revisor (1 ir) (nWall

Revisrsuppbant (1 irl tomval)

Vathrednirg:
Valberedning:

n#ffintls $*otrdbY
Ag$eta Lovgren

Jahan *$ers
Arr&rs F{emmar

Mats .bha*ssn

tr6er Hedberg
Lstk wdfbom

Bali€l @gPns

Lars€iiran Eriksson
56ren Lihryren

Cecilia Lbftren

Per-Ane Dahlin

Hans Alrn

Ledamot (1 &r){Ka*iir}

Ledamot {1 ir}

Ledamet (1 *r)
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