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Arsmiitesprotokoll fdr Sifferbo By Ideetla Ftirening den 17 mar:rs 2013 i Sifferbo Bystuga.

Nfrrvarande: Emma Skogbergs, Karen van Rangelrooij, Ronald de Jong Gunilla Gunnarsson" Bengt
Lofgreq Magnus Nordby, Inger Hedberg, Nils-Erik Hedin, Lars Nilsson, Marlene Sunna, Johan Olers
och Cecilia Ldfgren.

L. Jahan Olers hppnade mhtet.

2. Dagordning godkiindes.

3. Utlysningen av mdtet gadkiindes dd det skett i god tid innan.

4. TLII ordfdrande fdr drsmotetvaldes Jahan Olers.

5. frll sekreterare fdr mdtetvaldes Cecilia Lofgren.

6. TllI riistrtifuwre valdes lVils-Erik Hedin och till justerare valdes Emma Skogbergs.

7. T|II protokollet finns bifogad ntirvaralista.

8. Verksamhetsberiittelsen fdr 2012losfes upp och godkiindes.

9. Vdr kassiir Ronald de Jong saknar ett boldiiringsprogram s;fr den ekonomfska redovisningen
tir gjord i Excel. V bor snorcsf skaffa ett bakfdringspragram dt honam.

L0. Revisor GuniIIa Gunnarsson har granskqt riikenskaperna fdr riikenskaps&ret 201-2. En del
bankgiroutskrifter bdr kompletteras i peirmen men saldan i riikenskaperna stiimmer med
saldon pd banlckontat.

1L. Revisor Gunilla Gunnarsson tillstyrker att styrelsenbeviffas ansvarsfrihet fdr den tid som
r dkenskap erna omfanas.

12. Beslut tags attl<varstfr med en drsavgift p& 200 kr/hushdll men iiven annathdgre valfritt

belopp (ir viilkommet.



13. lill ardfiirande ftir 20L3 valdes pd 1 dr: Johan Olers

L4. VsI av styrelseledamtiter pd 2 dr: Inger Hedberg, Emmo Skogbergs, Marlen Sunnc, Ibbics
Bustod ach Emilie Lindenrydh.

(Styrelseledamitter som siffer kvarpd Lfir: Cecilia Ldfgren, f,isc Hedberg, Ronald de Jang och
Karen van Rangelraoij. Lars JVilsson har ltimnat in 6nskem&l am stt f& sluta innan
mandattiden gdn ut och vi beslutade att godkiinna detta och ta bort denna ledamor.splats i
styrelsen.)

L5. nil styrelseersdttare(suppleanter) pd 1 dr: Helene Stenqvist, Joakim Wikmcn, UIf LimeII,
Astrid Hdrd af Segerstad, Madel,eine llolsf och Klos lfivgren. En suppleantplats iir vakant pfr
grund av anhopp under dret menvi beslutade pd drsmt)tet att inte tillstitta denna plats i
styrelsen.

Majstdngskommiten som dven har hand om byj\lgran CIch majbrasa
JVi Is-Erf k He din (sammankallande)
Lena Hammar
Per-Erik Hedberg
Karen von Rangelraoij
Therese Lavas
Isrno Farsman
UIf LimeII
Kalle Strignert

Drift- &, Underh&Ilskarymiten
M agnus N ordby (sammankallande)
Mats Johansson
FredrikLinden
Johan Olers
Cecilia Ltifgren
Malin Bustad Olers
Inger Hedberg
Emma Skagbergs

Lotteriansvarig : Lisa Hedberg

L6. Iill revisorer: Inga-LiII Andree och Anna RoseII

frII revisar suppleanter : Gunilla Gunnsrsson



L7 . Omval av valberedningen: Bengt Ldfgren(sammankallande) och Anders Lindenrydh.

L8. ?ill ftrmateclmare vsldes Johan Olers och Ronald de Jong, vqr och en fiir sig.

L9.Inga skrivelser eller motioner har inkommit.

2A. Owiga iirende

o Hans Alm har ltimnat fdrslag att Sifferbo biir ha en egen "nationaldag" den 1-5

februari varje &r ntir Sigfrid hqr ncmnsdag, som en hyllning tiII byns grundare.
Styrelsentar med sig iddn och tiII ordinarie styrelsemfiten.

o Bengt Liifgren kimnade fdrslag om att fdreningen biir skaffa en "grafrsk proftl" , till
exempel ott alltid affrschera med papper i sammo kulfirta ftirg samf sammo layout.

Donationen frdn Bernhard L66f frnns numere insatt p& et cN vdra sparkonton pd
Nardea. Testamentetbiir finnas registrerat hos Ltinsstyrelsen. Omviviiljer att fIWa
pengar frdn sparkontot biir en godkiind sl<riftIig motivering finnas fdr iinskat
tindsmdl.

Eftersom inget awode utgdr tiII styrelsen sd beslutade vi att styrelsemedlemmar
(ej kommiteer) bdr fd 5Ao/o rabatt pd ordinarieprislista fiir bysugan.

2L. Miitet cvslutas.

Bilagor som medfiiljer iletn pronkoll:
Ntirvarolista
Verksamhetsb er iittelse fdr 2A L 2.
Revisionsbertittelse

' y ' ( {^

iVrls-Erik Hedin, rdstr tilgtare

: ' { *':ri/t:'#

{,r'
Ce cili a Ldfgren, sekret er are n 0lers, ordfhrande



Verksamhetsberdttelse fiir Sifferbo By ldeella Fdrening zOLz

Stvrelsen har bestitt av:

Ordforande Johan Ol6rs

Sekreterare Cissi Lofgren

Kassor Ronald de Jong

Ledamot Lisa Hedberg

Ledamot Inger Hedberg

Ledamot Lars Nilsson

Ledamot Tobias Bustad

Ledamot Emma Skogbergs

Ledamot Malin Lindstrdm

Ledamot Anna Jones

Ledamot Emilie Lindenrydh

Suppleant Eva Alm

Suppleant Karen van Rangelrooij

Suppleant Joakim Wikman

Suppleant Ulf Limell

Suppleant Mati lda Rosell

Suppleant Helene Stenqvist

Suppleant Marlene Sunna

Revisor Inga-Lill Andree

Revisor Gunil la Gunnarsson

Revisorsuppleant Matts Pilshammar

Revisorsuppteant Anna Rosell

Valberedning och sammankallande Bengt Ldfgren

Valberedning Anders Lindenrydh

Stvrelsen har under 2012 haft 8 stvcken stvrelsemoten

Sedan f6rra 6rsm6te,t har f6liande aktiviteter anofdnats:
* Bingokvdll, mars 2Ot2
* Valborgsmiissobrasa, april 20L2
* Hefa Sifferbo Rockar, mai20t2
* Trdff fcir Olaus Laurentii, juni z}tz
* Majstingsresning, juni 2OL2
* Byfoppis, jul i 2Ot2
* Fika-, korv- och viffelforsdljning pi loppisdag i Djurds, juli20t2
* Sifferbotrippeln, augusti 2012
* Frdgesport med transport, augusti 2Ot2
* Foreldsning - Hans Jacobsson, oktober 20t2
* Foreldsning - Ragnar Nyberg, oktober 2OLz
* Foreldsning - Maria Hodges, november ZOLZ
* Fif mtajm 1-, november 2Ot2
* Fifmtajm 2, november 2Ot2
* Teaterpremiiir med efterfoljande grot och smdrg6s, december 2012



* Julf ika med musik och luciatdg, december 2Ot2
* Julgransplundring, januari 2O!3
* Hobbycafe, februari 20L3
* Skridskodisco, februari 2Ot3
* Foreldsning - Petter Bdrjesson, mars 2OL3

Ett medlemsbrev med bifogat inbetalningskort pd 200 krlhush6ll el ler annat hdgre belopp delades ut
under juni mdnad20tZ och vi har efter det 90 hushdll som betalande medlemmar. Styrelsen ser med
gli idje att byns inv6nare sluter upp ti l l  medlemskap.

Sifferbo By ldeella Fdrening startade ett tredje bylotteri under hosten TOLZ med fdrsta dragningen

den 6 oktober bestdende av 100 st lotter. Den sista dragningen sker i september 2013.

Styrelsens medlemmar har stdtt som ansvariga for lopande jourveckor i bystugan under 6ret och det

har fungerat vdldigt bra.

Sedan 1 augusti 2OI2 har vi haft en fast hyresgdst i ldgenheten i bystugan.

Den utsedda drift och undelll4llskommitt6n har sen forra 6rsmdtet ansvarat for:

Inkop och montering av ny l jusmixer, nigra nya scenlampor och ett svart draperit i l l  scenen.

Inkop och installation av ny diskmaskin ti l l  koket.

Inkop och installation av ny spis med varmluftsugn.

Inkop av kompletterande porslin for 100 personer.

Inkop av ny enhet for horslingan.
' Utvdndig ommilning av hela bystugan.

Diverse elfdrbdttringar pd scenen, i ldgenheten samt i stora & lilla salen.

Inkdp av 20 st nya stolar.

Inkdp av 6 st nya elradiatorer.

Installation av nytt tvfrttstdll till lilla toan.

Inkop av 5 st nya bord.

Styrelsen fdr Sifferbo By ldeella Forening vill tacka alla som pi ett eller annat sdtt engagerat sig i

fdreningen och dess verksamhet.

/Styrelsen



Revisionsberittelse

Jag har granskat handlingarna for Sif ferbo By ldeel la F6rening for 2Ot2

och medger att ansvarsfrihet ges for 6ret.

Sifferbo 2A13-03-17

Guni l la Gunnarsson, revisor
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