
Protokoll frin irsstdrnman for By- och bygdegirdsforeningen l4l3 2010.

Ntirvarande: Malin Lindstrom, Cecilia Lofgren, Bengt Ldfgren, Anders Lindenrydh, Lotta
Wallbom, E)milie Lindenrydh, Outi Siltala, Lisa Hedberg, Inga-Lill Andrde, Inger Svensson,
Helen Stencp'ist, Kristina Hedin, Inger Uusitalo, Bo Eriksson, Jon Axelsson, Kakis
Ziliaskondis, Lisa Wedberg och Lena Hammar.

l. Miitets iippnande
Ordl:orande Malin Lindstrom hiilsade alla viilkomna och oppnade motet.

2. Faslstiillande av dagordning
Dag,ordningen fastst2illdes.

3. Upp,rop och faststiillande ay riistliingd
Deltagarlista enligt bifogad lista faststiillandes iiven som rdstliingd.

4. Val av ordftirande och sekreterare ftir stf,mman
Till ordftirande for stiimman valdes Malin Lindstrdm och till sekreterare fcir stiirnlnan
valdes Outi Siltala.

5. Val av protokolljusterare, tillika riistrdknare
Till protokolljusterare, tillika rostriiknare valdes Lisa Hedberg och Lotta Wallbom.

6. Friga om stf,mman har utlysts i stadgad ordning
Stdnrman beslutade att irsstdmman rir utlyst enligt stadgad ordning.

7. Styrelsens berf,ttelse iiver verksamheten under det gingna iret
Malin Lindstrcim fciredroe 2009 flrs verksamhetsbereittelse.

8. Faststiillande av resultat- och balansriikning
Inga-Lill Andree foredrog resultat- och balansrdkning som faststiilldes av stiimman.

9. Reviisorernas Berrittelse
Revisionsberiittelsen fciredrogs. Revisorerna Inger Hedberg och Lars-Gciran Eriksson
har granskat rtikenskaperna och tillstyrker resultat- och balansriikning faststiills och att
styre:lsen beviljas ansvarsfrihet for riikenskapsiret 2009-01-01-2009- 12-31.

10. Ans'varsfrihet ftr styrelsen
Stdnrman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet fcir det gAngna 6ret.



I l. Val av styrelseledamiiter och ersf,ttare
Valberedningens forslag till styrelseledamoter och ersdttare fciredrogs av Anders
Lindenrydh. Valberedningens fcirslag antogs.
Ordftirande: Lotta Wallbom (l6r)
Kasscir: Ina-Lill Andr6e (2tr)
Sekneterare: Cecilia Lofgren (2tr)
Ordinarie ledamdter:
Lisa Hedberg (2in), Malin Lindstrdm (vice of), Inger Hedberg (lAr), Christakis
Ziliaskoudis (2in), Eva Alm (1ir), Emilie Lindenrydh (1ir), Emma-Lotta Baggens
(ekonomi, 1ir) och Matilda Rosell (1ir)
Suppleanter (1Ar):
Lovisa Svenn, Barbro Herou, Anna Jones, Helen Stenqvist, Emma Skogsberg, Outi
Siltala och Lisa Wedberg.

12.Yal av revisorer och ersf,ttare
Till revisorer valdes Matts Pilshammar, Gunilla Gunnarsson och Lars Goran Eriksson.

13. Val av valberedningskommitt6 samt sammankallande inom denna
Till valberedning valdes Bengt Lofgren och Anders Lindenrydh, sammankallande
Bengt Lofgren.

14. Val av firmatecknare
Till f-rrmatecknare valdes ordforande Lotta Wallbom, kasscir Inga-Lill Andrde och
ekonomiansvarig Emma-Lotta Baggens var och en fcir sig.

15. Besllut om reseersflttningar, traktamenten samt arvoden till sfyrelsen, revisorer
och valberedningskommitt6
Stf,mman beslutade enligt tidigare forfarande,, inga ersiittningar eller arvoden utgir till
styrr:lse, revisorer eller valberedningskommitte.

16. Motfioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

17. Fasrtstiillande av budget
Bes.lutades att styrelsen faststiiller budget pi niista styrelsemcite.

18. Besllut om medlemsavgifter ftir nflstkommande ir
Medlemsavgifter beslutades till sammanlagt200,- fior By- och bygdegirdsfcireningen
och Friluftsforeningen tillsammans. De som vill stodja med en extra peng fir giirna
betala in 250.- .

19. Beslut om flndrade stadgar
Staclgarna iindras enligt Lena Hammars och Bengt Lofgens forslag. Ytterligare ett
beslut tas pi extra stdmman som styrelsen lyser ut.



20. Ovriga i kallelsen upptagna f,renden och iivriga eventuella f,renden, som
stflmman enhiilligt beslutar skal upptas till behandling.

.) Bydokumentation; Bengt Lofgren informerade om hur arbetet fortskrider.
r) Rapport frin majstingskommitt6n; Inga-Lill Andrde foredrog rapporten

frin majst6ngskommittdn. Midsommarfirandet i Ar blir pA scindagen fdre
midsommar. Fdrslag till ftiriindringar mottas giirna.

r) Bykontakt; Sifferbos bykontakt ansvarar ftir insamlingar vid dodsfall i byn.
Vir kontaktperson itervaldes, Gunnel Blomquist, Skrindstagiigen 2,lel 070-
562 00 68. Alla som vill vara med pi en insamling till minne av n&gon tar
kontakt med henne.

r) Projekt Anjansdalen; Bengt Lcifgren informerade om projektet som
fortskrider. Lcisning pi parkeringsplatser ses 6ver, dikning dnskas pA omrAden
som dr blcita kinge, arbete pi att forbiittra bryggorna, cinskemil om lAng trappa
ner till fln, nya skyltar i btittre och hflllbarare material ses civer. Det finns en
cinskan om att utoka projektet till att fh till stind en teknikpark f,or ex.
utbildning av barn och ungdomar. P& turistbyrin finns en DVD om
Anjansdalen.

r) Stiiddag i byn; Den irliga stiiddagen av byn beslutades till mindag2614,
styrelsen tir ansvarig.
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Sif ferbo By- och bygdegirdsforening

Verksa mhetslcerdttelse 2009

Under  det ta  verksanrhets i r  har  fo l jande personer  ing i t t  i  s ty re lsen:
Ma l i n  L inds t rom,  o rd fo rande
Lisa Wedberg,  v ice  ord forande
Inga -L i l l  And ree ,  kasso r
Lena Hammar,  s ;ekre terare
ion Axe lsson,  Chr is t iak is  Z i l iaskondis  och Annel ie  S jos t rom,  ord inar ie  ledamoter
Barbro Herou,  Out i  S i l ta la  och Helen Stenqv is t ,  supp leanter

Valberedn ingerr  har  var i t  sammansat t  en l ig t  fo l jande:
Anders  L inden f ) rd ,  sammanka l l ande
Per  Hedb lom,  ond ina r ie
Inge r  Uus i ta lo ,  supp lean t

Revisorer:
I nge r  Hedberg ,  o rd ina r ie
Lasse Er iksson,  ord inar ie
Bengt  Lofgren,  s ,upp leant

Bygd egi rdens va ktmiista re :
Lars  Jonsson

Bykontakt:
Gunne l  B lomqv is t

Under  verksamhets i re t  har  v i  a r rangerat  v6ra  Sr l iga  evenemang s5 som midsommarf i rande,
ju lmarknad mecl  luc ia f i rande,  ju lgransp lundr ing samt  S i f fe rbo Tr ippe ln .  Aven s tdddag i  byn och
storstadning i  $rrrstugan har genomforts.

En fes t iva lkvd l l  rned middag anordnades i  mars  med ef ter fo l jande pubkvd l l .  V i  har  i  samarbete
med Fr i lu f ts foren ingen g iv i t  u t  S i f fe rbob ladet  fy ra  g inger  under  6re t ,  de l tag i t  med korv  och
f i ka fo rsd l j n ing  under  marknadsdagen  iD ju r i s  i j u l i ,  b jud i t  i n  t i l l  ba rnka las  med  ko rvg r i l l n i ng  i
An jansda len  i sep tember ,  ano rdna t  ku rs  i k ransb indn ing  i november .  P ro jek t  Bydokumen ta t i on
har  for tskr id i t .

V i  har  under  verksamhets i re t  haf t  9  s ty re lsemoten,  ddr  v i  dven p lanerat  och haf t  ambi t ionen a t t
u tveck la  verksamheten.  V i  har  haf t  l  medlemsmote ddr  b  la  s ty re lsen va ldes.  Fr in  s ty re lsen harv i
dessutom tv i  representanter  med i  Gagnefs  KommunbygderSd,  som sammantrd t t  e t t  f le r ta l
g inge r  under  de t  g ingna  d re t .

Styre lsen for  By-  och bygdegi rds foren ingen v i l l  tacka a l la  som p i  e t t  e l le r  annat  sat t  engagerat  s ig
i  fo ren ingen oc l - r  dess verksamhet .

/ /Styrelsen

www.si f ferbc.e orn


