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Arsmtitesprotokoll fiir sifferbo By Ideella Frirening den 1g mars 201B i sifferbo Bystuga.

1. Magnus Nardby r)ppnade motet.

2. Dagordningen godkrindes.

3. Utlysningen av motet godkrindes.

Till ordforande for drsmotet valdes Magnus Nordby.

Till sekreterare ft)r drsmotet valdes Cecilia Ldfgren Nordby.

Till rtjstriiknare och justerare valdes Nits-Erik Hedin och Lors Mats6n.

7. Ncirvarolista tillika rostkingd finns bifugad till detta protokoll.

B. Verksamhetsberdttelsen fdr 201Z lastes upp och godkrindes.

9. Genomgdng av balans- och resultatrtikning for 2017.

L0' Revisorerna Tobias Wiklund, Per-Erik Hedberg och Inga-Lill Andree har granskat rdkenskapsdret 2017
och finner inga angeldgenheter, dock kommer ndgra justeringar mellan konton att goras i efterhand.

11. Beslut togs att sqtrelsen beviljas ansvarsfrihet for rrikenskapsdret 2017.

Beslut togs att kvarstd med en drsavgift pd 200 kr/hushdll men riven hdgre valfritt belopp tirvrilkommet.

Till ordfarande pd 1 drvaldes: Magnus Nordby

Till styrelseledamoter pd 2 dr valdes: Cecilia Lofgre.n Nordby, Nils-Erik Hedin (sammankallande i
Maistdngskommittdn), Magnus Nordby (sammankallande i Drift-och underhdllskommitt,n).

Styrelseledamtjter som sitter kvar pd 1 dr: Joakim Wikman (kassor) och Lars Matsdn, fyllnadsval g0rs
eftersom Tobias Bustad flyttat frdn Sifferbo.

Till styrelseerstittare pd 1 dr: omval av Emma Skogbergs och nyval av Karin Eriksson.

Aktivitetskommiten
UIf Limell
Kristin Limell
Anna-Carin Jansson
Andreas Karlsson
Asa Sjoblom Wiktund

D rift- & U nderhdllskommiten
Mag nus N ordby (sammankallande)
Fredrik Linden

Cecilia Lofgren
Emma Skogbergs
Nils-Erik Hedin

4.

1,2.

L3.

1"4.

L5.

ommiten



N ils- Erik He din (sa mm ankallande)
Per-Erik Hedberg
Kalle Strignert
Ismo Forsman

Ulf Limell
Daniel Speles

Bernt Norell

Jonas Hebert
Andreas Karlsson
TobiasWiklund

Lotteriansvarig : Cecilia Lofgren N ordby
By kontaktombu d : I ng e r H e db e rg

16' Till revisorer pd 1 dr valdes: per-Erik Hedberg och Tobias wiklund
Till revisorssuppleant pd L dr valdes: Inga_Lill Andree

17' Till valberedning omvaldes: Asa Sioblom Wiktund (sammankaltande) och Karolina Hedberg.

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

19. Inga skrivelser/ motioner har inkommit.

Ftjli ande ovriq a rirenden behandlades:
Fdreningens postldda for aktivitetsforstag finns numere vid bystugan.

En bybo har ifrdgasatt foraeninger, ,rgog,r*aig i Anjansd:alen. Nuvarande forening har inget
skotselansvar enligt stadgarna uton den skots av Gagnefs Kommun och Friluftsfrrimjandet.

Brandis - byns byggnad nere vid Maistdngsplatsen - rir kraftigt mogelskadat och flera i Joreningen som
iobbat dtir inne under evenemang har blivit sjuka. Marken som byggnaden stdr pd dgs av en samfrilighet
och samtliga c)gare har gett sitt medgivande till fdreningen att byggnaden fdr rivas och ersattas av ny
byggnad, avtal bor skrivas att nybyggnationen blir pd ofri grund. Fr)reningen har tvd olika forslag pd
ersdttningsbyggnad: 1) Forrdd med kioskdel och uteservering under tak. 2) Frjrrdd och Bagarstuga.
En bagarstuga kommer bti ett kostsamt proiekt men samtidigt tror foreningen ott den skulle nyttjas och
uppskattas av mdnga. Byggnadsftrslag och budget kommer arbetas Jiam av fr)reningen. Forstag finns att
anvtinda donationen frdn Bernhard Ldof som ctetlikvid vid en eventuell nybyggnation. Byggnadsnamnden
rir kontaktad och for rivning krrivs tillstdnd och en materialinventering. Eventuellt kan ekonomiskt bidrag
scikas ftos Kultur- och Fritidsntimnden. Fdreningen har en idd att kontakta en byggnadsutbildning som
kanske kan hjr)lpa till med byggnationen.

spdrkdlke - foreningen har ansokt om spontanidrottsbidrag frdn Gagnefs Kommun for inkop av ny
sp drk tilke ti ll Stu rd k e rsp d r e t.

Belysning pd hockeyplan - foreningen har ansokt om spontanidrottsbidrag frdn Gagnefs Kommunfr)r
inkdp av ny LED-belysning titl Silferbo Ishockeyplan. Nuvarande belysning drar mycket strom och har kort
drifttid p er b elysning stiltfrill e.

Akustikplattor - fdreningen kommer soka bidrag frdn Boverketfdr uppsdttning av akustikplattor i
undertaket pd stora & lilla salen for att dr)mpa ljud.

Hockeysargen boriar bli i ddligt skick och sltrelsen har borjat leta efter en brittre begagnad sarg.



Vid ntista driftgruppsdag sd kommer koket i bystugan inventeras pd porslin, uppkiggningsfat, skdlar med
mero och kompletteras med det som saknas.

)nskemdl inkom pd drsmotet att ersdttning fdr skidspdr bor hojas till de som sttiller upp och kor. Arets
enorma vinter har inneburit mdnga fler spdrningstillfrillen mot tidigare dr.

vi beslutade att forts(itta med Sifferbolotteriet. Fdreningen kommer ansoka om nytt lotteritillstdnd fi)r
3 dr framdt (2018-2021) och minska lotteriet tiil B0 lotter.

Bystugans prislista bor revideras i samband med varje drsmote - styrelsen ser i dagskiget inget behov av
att hdj a hyrespriserna.

Ldgenheten i bystugan cir sedan 12 mars 2018 uthyrd till ny fast hyresgdst.

20. Mtitet avslutades.

Bilagor som medfiiljer detta protokoll:
Nrirvarolista

Ve rksamh etsb e rtittel s e f6r 2 0 1 7
Rev i sio n sb e rcittel se fdr 2 0 1 7
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Cecilia Ldfgren Nordffiekreterare A

Matsdn, justerare & rostrriknare



8. Verksa m hetsberaittelsen
Verksamhetsberdttelse ftir Sifferbo By ldeella Fiirening zoLT

Stvrelsen har bestdtt av:
Ordforande
Kassor

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor

Revisor

Revisorssu pplea nt

Magnus Nordby
Joakim Wikman
Cissi Lofgren Nordby
Nils-Erik Hedin
Tobias Bustad

Emma Skogbergs
Lars Mats6n
Per-Erik Hedberg
Tobias Wiklund
Inga-LillAndree

Valberedning och sammankallande Asa Sjoblom Wiklund
Valberedning Karolina Hedberg

styrelsen har sedan fiirra irsmiitet haft 6 stycken styrelsemoten.

Sedan frirra irsmiitet har foliande aktiviteter anordnats:
* Valborgsmdssobrasa
* MajstSngsresning
* Byloppis
* Fika/Korv/Y6fflor/Glass-forsdljning i DjurSs - fredag vecka 29
x Brdnnbollsmatch med glass & fikaforsdljning
* Sifferbo Trippeln
* Fr6gesport med transport
* Stora lotteridragningen i bystugan
* Medlemsfest i bystugan
* Matsafari
* Byjulgran
* Lucia i bystugan
* Julgransplundring
* Skridskodisco
* Spelh6la



8. Fo rts Ve rksa m h ets be rdtte lse n
Skidspir har funnits p6 tv6 olika platser i byn, en slinga frin Malis Tiippa mot
Gimsbdrke och en slinga runt Stur6kern. Vid Sifferbo lshockeyplan har vi kunnat
erbjuda fin is for skridskoikning ddr Stig Staffas ansvarat for skotsel och spolning.

Medlemsavgiften har varit 2OO kr/hushill eller annat hogre vatfritt belopp och vi har
haft 80 hushSll som betalande medlemmar. Styrelsen ser med glddje att byns
invinare sluter upp till medlemskap.

Sifferbo By ldeella Forening startade ett Sttonde bylotteri under hosten 2OI7 med
forsta dragningen den 7 oktober 2017 och sista dragningen 1- september 2018.

Styrelsen och nSgra personer ur olika kommitt6er har stitt som ansvariga for lopande
jourveckor i bystugan under 6ret och det har fungerat vdldigt bra.

Vi har under 2017 haft en fast hyresgdst i ldgenheten i bystugan.

Foreningen har under sista kvartalet 2017 avregistrerat sig fr6n moms.

Den utsedda drift och underhillskommitt6n har sen ftirra irsmcitet forutom
kontinuerlist u nderh6 ll :

* Forbiittrat bord- och stolforr6det i bystugan
x Anlitat behorig trddfdllare som tagit ner stora bjorken framfor bystugan.
* Samarbetat ihop med FTI och fStt en Stervinningsstation etablerad i Sifferbo.

Ordforande iforeningen hardelat ut en vdlkomstpise till nyinflyttade under ZOI7,
totalt 5 hush6ll, (presentpSse, reflexvdst och chokladkaka samt ett viitkomstbrev,
Sifferboblad) vilket blev mycket uppskattat!

Styrelsen for Sifferbo By ldeella Forening vill tacka alla som p6 ett eller annat sett
engagerat sig i foreningen och dess verksamhet.

/Styrelsen



Revisionsberiittel se ftir verksamhets6ret 20 17 .

Vi har granskat riikenskapsiret z0l7 genont att kontrollera och
stiimma av samtliga kvitton och verifikationer mot bokslutet.
Tillsammans med Joakim wilanan och Inga-Lill Andrden har
vi sedan g&tt igencm de fragetecken vi hade. vissajusteringar
och riittnittgat giordes direkt av Joakim wikman i samband
med avst?imningen. Eff antal justeringar och tillhiirande
efterkontroll behrivs forffarande med htinsyn till framfiir allt
den tidigare mcmsha*teringen. yi tillstyrker iind&
ansvarsfrihet ftir styrelsen fiir riikenskaps*ret Zgl7.
Sifferbo 2018-03-19

Tobias WiklundPer-trrik Hedberg
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