
Arsmiitesprotokoll fiir Sifferbo Friluftsfiirening den 18 mars ZOLO i Sifferbo Bystuga.

Ndrvarande: Matilda Rosell, Bengt Lofgren, Inga-Lill Andre6, Emma-Lotta Baggens, Gunilla

Gunnarsson, Lisa Hedberg och Ceci l ia Lofgren

1. }rdJorande Cecilia Lofgren oppnade mdtet.

2. Dagordning godkandes.

3. [Jtly:;ningen ev motet godkcindes dd det skett i god tid innan. Minst tvd veckor innan.

4. Till ordforande fdr drsmotet valdes Cecilia Lofgren.

5. Till :;ekreterare for mdtet valdes Matilda Rosell.

6. Till rostraknare valdes Bengt Lofgren och till justerare valdes lnga-Liil Andree.

7. Samtliga nrirvaronde pd motet rir medlemmor i foreningen-

B. VerA:samhetsberattelsen for 2A09 lastes upp och godkandes.

g. Kass;or Emma-Lotta Baggens gick igenom den ekonomiska verksamheten sdsom Resultat

och Balansropport. Anmrirkningsvtirt: Nu ar traktorn avskriven!.

10. Revisor Gunilla Gunnarsson har granskat rcikenskaperna for rakenskapsdret 2009.

L1-. Revisor Gunilla Gunnarsson tillstyrker ott styrelsen beviljas ansvarsfrihet for den tid som

rake:nskap erna o mfattas.

L2. Arscrvgiften for 2010 hojs till som kigst 200 kr/hushdll i samband med ihopslagning av

Siffe'rbo Bygdegdrdsftrening och Sffirbo Friluftsforening. Annat hogre valfritt belopp ar

ocks:d valkommet.

13. Till 'ordforande fdr 2010 valdes pd L dr: Lotta Wollbom

14. Val sv styrelseledamoter pd 2 dr: Cecilia Lofgren ny sekreterQre, lnga-Liil Andree kassor,

Lisa Hedberg, Eva Alm, Christakis Ziliaskoudis.

Styretseledamijter pd 1dr: Emmo-Lotto Baggens (kassor Sifferbo Friluftforening), Inger

Hedberg, Matilda Rosell, Malin Lindstrom (vice. Ordfl och Emilie Lindenrydh.

15. Till ,styrelseersrittare: Lovisa Svenn, Anna Jones, Lisa Wedberg, Helene Stenqvist, Outi

Siltttla, Emma Skogbergs och Barbro Herou.
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Omvsl av revisor och revisorersattqre: Lars-Goran Eriksson, Gunilla Gunnarsson och

Mats: Pdlshammer.

Omval av valberedning och sammankallande: Bengt Lofgren(sammk.) och Anders

Lindenrydh.

lnga skrivelser har inkommit till motet.

Ovriga arenden

Genom ihopslagning av Sifferbo Friluftfbrening och Sifferbo Bygdegdrdsftrening sd

kommer den nya foreningen heta Sifferbo Byforeningar, se bifogad blad med

strukturen.

Eftersom eknomin ar valdigt anstrangd i Bygdegdrdsforeningen sd beslutade vi att

fdra over 40000 kr till deras kassa.

Vi lteslutade avan att om det blir ndgot overskott pd forelasningen som hdlls den

25 mars i bystugan sd tillfaller det Bygdegdrdsforeningens kassa efter att allt or

betalt.

20. Motet avslutas.
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vERKSAMHETSBERATTc sr ron srrrERBo FRlLUrrsrOne NING 2009

Styrelsen har under 6ret bestitt av:
Cissi Lofgren ordfdrande
Emma-Lotta Baggens kassdr
Linda Norberg
Inger  Hedberg
Eva Alm
Lisa Hedberg
Lovisa Svenn
Mat i lda Rose l l

sekreterare
ledamot
led a mot
ledamot
ersdttare
ersdttare

Guni l laGunnarsson rev isor
Mats Pilshamrnar revisorersdttare
Bengt Lofgren va lberedn ing,  samman ka l lande

Jan-Olov L indenrydh va lberedn ing

Styrelsen har under Sret haft 8 stycken moten.

Arsavgi f ten dr 75kr/ fami l j .  Under 2OO9 har det var i t  58 hushi l l  som betalande medlemmar.

Styrelsen ser nned glddje at t  en stor del  av byns invinare sluter upp t i l l  medlemskap.

Under versamhetsiret 2OO9 har foljande aktiviteter anordnats av fcireningen:

Skidspi i r
ls pi  hockeyplan
Li l la vasaloppet
Hockey' bockey insti i l l t
Vandrirrg t i l l  Tjdrnbuan

Cementgjutning instdl l t  Pga regn

Byloppis
Host loppis i  bystugan

Nya ndt t i l l  fotbol lsmi len vid Mal ins Tdppa har kopts in samt ndt pi  hockeyplan har monterats,  et t

t rdd har fdl l ts roch vdrmestugan har stddats och en el f i rma har instal lerat  tv i  nya ol jefy l lda element

samt lagat t imern t i l l  hockeybelysningen.

Matt ias Alm har var i t  anstdl ld for at t  skota grdskl ippningen i  byn samt for andra graiskl ipparkunder

vi har.

Stig Staffas har varit ansti i l ld for att skota isen pi hockeyplan.

Tack ti l l  al la b),bor som stottar foreningen och p5 si si i tt mojl iggor ett bdttre fri luftsl iv p5 hemorten

och arbete for byns ungdomar.

Sifferbo 100318

Styrelsen i Sifferbo Fri luftsforening


