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Dagordning ftir &rsryrfite Sifferbo Friluftdiirening 20 13-03- 17

1. Mtitet dppnas

2. Godkfrnnande av dagordning

3. Godkiinnande av hur mdtet har utlysts

4. VaI av ordfdrande fiir miitet

5, Val av sekreterare ftir miitet

6. Val av rtistrfrknare och jwteriule fiir dagens protokoll

7. Faststiillande av nfrrvaro och riistliingd

8. Godkiinnande av verksamhetsberflttelsen

9. Godkfrnnande av den ekonomiansvarigs verksamhet

10. Revisorernas berflttelse

tl. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen

12. Val av ordfdrande fdr ett frr

13. Val av iiwiga styrelseledamiiter

14. Val av styrelseersflttare

15. VaI av revisorer och ersittare

16. VaI av valberedning och sammankallande

17. VaI av firmatecknare

18, Ev. Inkomna skrivelser och motioner

19. Ev. 6wiga &renden

20. Miitet avslutas

Arsmtitesprotokoll fiir Sifferbo Friluftsfiirening den 17 mars 2013 i Sifferbo Bystuga.
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Ndrvarande: Emma Skogfuergs, Karen van Rangelrooij, Ronald de Jong Gunilla Gunnarsson, Bengt
L0fgpen, Magnus Nordby, Inger Hedberg, Lisa Hedberg, Nils-Erik Hedin, Lars Nilsson, Marlene
Sunna, Johan Olers och Cecilia Ldfgren.

L. Johqn Olers iippnade miitet.

2. Dagordning gadkiindes.

3. Utlysningen ev mdtet gadkindes dd det skett i god tid innan.

4. frlI ardf\rande fdr drsmdtetvaldes Johan Alers.

5. TLII sekreterare fdr mdtet vcldes Cecilta Li)fgren.

6. TilI riisttiknare valdes Nils-Enk Hedtn och till justerare valdes Emme Skogbergs.

7. frII protakollet finns bifogad niirvarolista.

B. Verkssmhetsberiittelsen fiSr 2AL2 liistes upp och godkiindes.

9, Vrir kosscir Ranald de Jong ssknar ettbokfdringsprvgrom sd den ekonomfska redovisningen

iir gjord i Excel. V beslutade a*. snarast skaffa ett Winingsprogram dt honom.

L0. Revis or Gunilla Gunnarsson har granskat rtikenskaperna fdr rdkenskaps&ret 2012- Ein del
bankgiroutskrifter bdr kompletteras i ptirmen men saldon i riikerskaperna stiimmer med
saldon pd banl<kontot.

11. Revis ar GuniIIa Gunnsrsson tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsftihet fiir den tid som
r iikenskap erna omfattas.

12. nil ardf\rande fdr 20L3 valdes pd 1 dr: Johan Olers
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L3. VaI av styrelseledamdter pd 2 dr: Inger Hedberg, Emma Skogbergs, Marlen Sunna, Tobias
Bustod och Emilie Lindenrydh.

(Styrelseledamfiter som siffer lwar pd l-dr: CeciliaLdfgren, Lisa Hedberg, Ronald de Jong och
Karen van Rangelrooij- Lars Nilsson har ltimnat in iinskemdl om att fd sluta innan
mandattiden gdtt ut och vi beslutade att godktinna detta och ta bort denna ledamatspla* i
styrelsen.)

L4. nll styrelseersiittare(suppleanter) pd 1 &r: Helene Stenqvist, JoakimffiI<rnan, Uf Limell,
Astrid Hdrd af Segerstad, Madeleine Holst och KIas Lovgren. En suppleantpla* tir vakant pd
grund av whopp under &ret men vi beslutade p& drsmiitet att inte tillstitta denno plats i
styrelsen.

L5. 7ill revisorer: Inga-Lill4ndree och Anna Rosell
Till revisarsuppleanter : Gunilla Gunnarsson

L6. Omval av valberedningen: Bengt Ldfgren(sommankallonde) och Anders Lindenrydh.

L7 . nll frrmateclmare vsldes Johan Olers ach Ronald de Jong, vor och en fdr sig.

L8. Inkomna skrivelser och motioner

. Ingo motioner hsr inkommit.

L9. Ovriga iirenden.

. Fdr att bybor och besiikare skall brittre fiSrstd ott det iir fiireningen sam stdr f6r
skcitsel och underhdll av Sifferbo lshockeyplan sri biir ndgon form av
informationssl<ylt/b anderall stittas upp.

. En frdga kom upp vad som giiller fdr skogsstigar i och lring byn. I4ssa stigar iir
tydligen pd viig att bli blockerade med byggnader och snubbeltr&d. Dom stigar som

finns utritade pd kartor fdr ej blockeras/hindros.

20. Miitet avslutas.

Bilagor som meilfil$er ilean pratokoll:
Niiruarolista
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verksa m hetsbe rdtte lse fri r siffe rbo Fri I uft sfii re n i ng 2012

Stvrelsen har sedan forra 6rsmotet bestdtt av:
Ordfdrande

Sekreterare
Kassdr
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Valberedning och sammankallande
Valberedning

Johan Ol6rs

Cissi Lofgren

Ronald de Jong

Lisa Hedberg

Inger Hedberg

Lars Nilsson

Tobias Bustad

Emma Skogbergs

Malin Lindstrom

Anna Jones

Emil ie Lindenrydh

Eva Alm

Karen van Rangelrooij

Joakim Wikman

Ul f  L imel l

Mati lda Rosell

Helene Stenqvist

Mar lene Sunna

Inga-Li l l  Andree

Guni l la  Gunnarsson

Matts P6lshammar

Anna Rosell

Bengt Ldfgren

Anders Lindenrydh

Sifferbo Friluftsforening har tack vare hjiilpsamma bybor kunnat erbjuda ett skidspir pi 3,5 km kring
Sturdkern.Vi har haft en bra is och kvdllsbelysning samt en uppvdrmd lokal vid Sifferbo lshockeyptan.

Eftersom flertalet av str6lkastarna over Sifferbo ishockeyplan slutat fungera eller inte ldngre gick att
reparera byttes samtliga ut underv6ren 2072. Underfebruari 2013 reparerades ndten kring
kortsidorna pd hockeyplan samt ndten p6 mdlburarna. Virke byttes ut isargen mot sdder.
Elinstallationen i vdrmestugan och kiosken fdrnyades och kioskoppningen vidgades till en bdttre
ergonomisk l6sning.

Stig Staffas har varit anstdlld for att skota isen p6 hockeyplan.
Tobias Hiltunen har varit anstdlld f6r att sk6ta grdsklippningen i byn samt for andra
griisklipparkunder.

Styrelsen for Sifferbo Friluftsfdrening vill tacka alla som pi ett eller annat sdtt engagerat sig i
fdreningen och dess verksamhet.

/Styrelsen



Revisionsberdttelse

Jag har granskat handlingarna for Sifferbo Friluftsforening for 2072

och medger att ansvarsfrihet ges for 6ret.

Sifferbo 2Ot3-O3-t7

Guni l la Gunnarsson, revisor
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