
1. Mtitet iippnas

2. Godkdnnandeavdagordning

3. Godkdnnande av hur miitet har utlysts

4. Val av ordftirande ftir miitet

5. Val av sekreterare f<ir mtitet

6. val av rtistriiknare och iusterare fiir dagens protokoll

7. Faststdllande av niirvaro och riistldngd

B. Godkdnnande av verksamhetsberdttelsen

9. Godkdnnande av den ekonomiansvariges verksamhet

10. Revisorernas bertittelse

11. Beslut om ansvarsfrihet ftir stvrelsen

L2. Beslut om flrsavgift

13. Val av ordfiirande ftir ett ir
14. Val av iivriga styrelseledamiiter

15. Val av styrelseersdttare och ftirslag pi deltagare till kommitt6er

L6. Val av revisorer och ersdttare

17. Val av valberedning och sammankallande

18. Val av firmatecknare

L9. Ev.Inkomna skrivelser/ motionerf ev. tivriga iirenden

20. Mtitet avslutas



Arsmtitesprotokoll ftir Sifferbo By Ideella Ftirening den 20 mars ZOIT i Sifferbo Bystuga.

1. Magnus Nordby oppnade motet.

2. Dagordningen godkandes.

3. Utlysningen av motet godkrindes.

4. Till ordforande for drsmotet valdes Magnus Nordby.

5. Till sekreterare for drsmotet valdes cecilia Ldfgren Nordby.

6. Till rostrriknare och justerare valdes Anna Rosell och Inga-Lill Andree.

7. Nrirvarolista tillika rostkingd finns bifugad till detta protokoll,

B' verksamhetsberrittelsen ft)r 2016 kistes upp och godkandes.

9' Vdr kassor Joakim Wikman redogjorde balans- och resultatrakning fdr 2016.

10. Revisorernalnga-LillAndreeochAnnaRosellhargranskatrdkenskapsdret20l6ochfinneringa
angelagenheter dock kommer vissa rrittningar/justeringar mellan konton att goras i efterhand.

11' Beslut togs att styrelsen beviljas ansvarsfrihetfor rrikenskapsdret 2016.

12' Beslut togs att kvarstd med en drsavgift pd 200 kr/hushdtl men riven annat hogre valfritt betopp tir
vtilkommet. Anskemdl har inkommit att gora i ordning ett "vrilkomst kit" tilt nyinflyttade i byn,
styrelsen fdr i uppgift att jobba vidare med den iddn,

13. Till ordforande pd 1 dr valdes: Magnus Nordby

14' Till styrelseledamoter pd 2 dr valdes: Joakim Wikman - titlika kassor och Tobias Bustad (sammankattande
i Aktivitetskommittdn pd 1 dr).

Styrelseledamoter som sitter kvar pd 1 dr: Cecilia Ldfgren Nordby, Nits-Erik Hedin (sammankattande i
Maistdngskommittdn) och Magnus Nordby (sammankallande i Drift-och underhdllskommittdn).

15' Till styrelseerscittare(suppleanter) pd 1 drvaldes: Emma Skogbergs och Lars Matsdn.

Aktivitetskommiten
To b i as Busta d ( s amma n ka ll ande)
Ulf Limell
Emma Skogbergs

Anna-Carin Jansson

D rift- & U nde rhdll sko mmiten
M ag n us N ordby (sammanka ll an d e)
Fredrik Linden
Cecilia Lofgren

Emma Skogbergs

Nils-Erik Hedin



16

17.

18,

L9

N il s - Erik H e di n (sammankail ande)
Per-Erik Hedberg
Kalle Strignert
Therese Lavas

Ismo Forsman

Ulf Limell
Daniel Speles

Bernt Norell

Jonas Hebert

Lotteriansvorig : Cecilia Ldfg ren N ordby
Bykon taktombud : I ng er H edberg

Till revisorer pd 1 dr valdes: per-Erik Hedberg och Tobias wiktund
Till revisorssuppleant pd 1 drvaldes: Inga-Lill Andree

Till valberedning omvaldes: Asa siobtom wiklund (sammankallande) och Karolina Hedberg

Till firmatecknare valdes Magnus Nordby och Joakim wikman, var och en for sig.

Inga skrivelser/ motioner har inkommit.

Foljande ovrig a tirenden behandlades:
Fiber - Styrelsen har planer pd att installera fiber i bystugan. Engdngskostnaden tir ungefr)r 2 S 000 kr +
mdnadsabonnemang. Styrelsen fdr i uppgift att skicka ut en intresseenkrit till byborna innan beslut tas.

Brandis (byns lilla roda hus nere vid Maistdngsplatsen) cir i extremt ddligt skick och kraftigt mogelskadat,
flera i sQtrelsen har blivit siuka nrir de iobbat ddr inne senaste dret. Brandis cir byggd pd ofri grund och
marken ags av flera olika markagare (en samfrillighet), Styretsen fdr i uppgift att ta reda pd nuvarande
agare av marken och forklara situationen. Forslag inkom att anvrinda donationen frdn Bernhard Loof som
dellikvid vid en eventuell nybyggnation.

Brandlarm - styrelsen har planer pd att inforskaffa ett ihopkopptat brandlarm fc)r heta bystugan dd det
idag baro finns enstakq vanliga brandvarnare. Flera offerter har inkommit och vi har mojlighet attfd
investeringsbidrag frdn Bygdegdrdarnas Riksforbund for en sddan installation.

Fasta aktiviteter - foreningen kommer fokusera pd foljande fasta aktiviteter kommande dr: Majbrasa,
MidsommarfirQnde, Fikafdrstilining vid auktions veckan i Djurds, Sifferbotrippeln, Julgran, skridskodisco.
Styrelsen/Aktivitetskommittdn ser garna att alla i byn hidtps dt att komma med idder pd byaktiviteter
eller att man sjtilv tar initiativ till byaktiviteter.

}rdforande for motet redogiorde vilka investeringar som gjorts under dret, frrimst ft)r de inttikter som
i nko mmit av d ag i su thyrning en.

Foreningen riger fastigheten, Sffirbo 4:34 (marken vid ishockeyplanen), drir Forpacknings- och
Tidningsinsamlingen AB (FTIAB) sokt och fdtt bevitiat bygglov for en dtervinningsstation. Ktirt for tidning,
kartong, metall, plast, glas kommer placeras dcir. I dagslaget rir det inte klart om etablering sker 2017
eller 2078' Pd sikt planerar FTIAB att soka bygglov for ett insynsplank kring stationen.

Bystugans prislista bor revideras i samband med varie drsmote - styrelsen ser i dagslriget inget behov av
att hoj a hyresprisern a.



20. Mtitet avslutades.

Bilagor som medfiiljer detta protokoll:
Ntirvarolista
Ve rksamh etsb e rrittel s e fo r 2 0 1 6

Revisi on sb ertittels e fti r 2 0 7 6

l, justerare & rostrtiknqre



Niirvarolista pi Arsmdte frir
Sifferbo By ldeella Fiirening ZOLT-O}-ZO
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Stvrelsen har bestitt av:

Ordfcirande

Kasscir

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Revisorssu ppleant

Valberedning och sammankallande
Valberedning

verksamhetsberiittelse fiir sifferbo By ldeella Fcirening 2ot6

Magnus Nordby

Joakim Wikman

Cissi Lcifgren Nordby

Nils-Erik Hedin

Tobias Bustad

Emma Skogbergs

Karin Eriksson

Inga-LillAndree

Anna Rosell

Gunilla Gunnarsson

Asa Sj6blom Wiklund
Karolina Hedberg

styrelsen har sedan ftirra irsmiitet haft 7 stycken styrelsemciten.

x Valborgsmdssobrasa
* Majst6ngsresning
x Byloppis
* Skogsvandring uppe pi Sifferboberget
* Briinnbollsmatch med glass & fikafcjrsdljning
* Sifferbo Trippeln
* Frigesport med transport
* Stora lotteridragningen i bystugan
* scoutverksamhet i samarbete med Jdrrindens scoutk6r i Farun
x sliiktforskn i n gsku rs i sa m a rbete med G agn ef sld ktforska rfciren in g* Matsafari
* Byjulgran
* Julmys med luciat6g
x Julgransplundring
* Skridskodisco

skidspdr har funnits pi tvd olika platser i byn, en slinga frin Malis Tdppa mot Gimsbdrke och
en slinga runtsturikern' Vid sifferbo lshockeyplan harvi kunnat erbjuda en vdrmestuga och
is for skridskoikning ddr stig staffas skcitt spolningen, Bide skidspir och skotsel av
skridskoplanen har finansierats med hjiilp av spontanidrottsbidrag som vi erh6llit fr6n
Gagnefs Kommun.



Medlemsavgiften har varit 200 kr/hush6ll eller annat hdgre valfritt belopp och vi har haft 76
hushSll som betalande medlemmar. Styrelsen ser med gliidje att byns invinare sluter upp till
medlemskap.

Sifferbo By ldeella Forening startade ett sjunde bylotteri under hosten 20j.6 med fcirsta
dragningen den 1 oktober bestiende av 100 st lotter. Den sista dragningen sker i september
20t7.

Styrelsen och n6gra personer ur olika kommitt6er har stitt som ansvariga for lopande
jourveckor i bystugan under Sret och det har fungerat viildigt bra.

Vi har under 2016 haft en fast hyresgdst i ldgenheten i bystugan.

Djurmo Fcirskola, grcin avdelning, drabbades av en vattenskada iborjan av 6ret och hyrde
ddrfcirstora & lilla salen av bystugan fcirsin verksamhetfr6n tfeb201,6- 7 okt ZOt6.

kontinuerlist underhSll:
x Monterat frostskyddskabel till stddskrubbsavloppet,
* Monterat in ett vattenlarm i hela bystugan.
x MSlat vdggar, tak och forridsdcjrrar i bystugans kiillare.
* Monterat ihop nyinkopta skipstommar i bystugan kiillare.
* Kdpt in nytt konferensbord, stolar, projektorduk, whiteboard tavla,
hogtalare till bystugans kdllare.
* Kopt in nytt kylsk6p till kdk, kdllare och frysboxtill kdllaren samt mindre frysskip i

elskrubben.
x BBM har gjort om behandlingen av triigolvet i stora och riila salen.
* Mega-El har installerat nytt HC-larm pi stora toan.
* Sharp har monterat nyinkdpt projektor till stora salen.

Styrelsen fcir Sifferbo By ldeella Fcirening villtacka alla som p6 ett eller annat sdtt engagerat
sig i foreningen och dess verksamhet.

/Styrelsen



Undertecknad har g6tt igenom rdkenskaperna for 2016.

Jag har funnit en del rdttelser//korrigeringar som jag och Joakim ska korrigera under mars/april.

Jag tillstyrker ansvarsfrihet fiir styrelsen for rikenskaps6ret 2016.

Sifferbo 2Ot7-O3-L9

Jrry-dilld^^d^L
Inga-LillAndr6e


