
Arsmtitesprotokoll ftir Sifferbo By Ideella Ftirening den 23 mars 2015 i Sifferbo Bystuga.

Ndrvarande:

L. Johan 0l6rs oppnade motet.

2. Dagordning godkdndes,

3. Utlysningen av motet godkandes dd det skett i god tid innan.

4. Till ordforande for drsmotetvaldes Johan 0l6rs.

5. Till sekreterare fdr motet valdes Cecilia Lofgren Nordby.

6. Till rostrtiknare och justerare valdes Nils-Erik Hedin och Tobias Bustad.

7, Till protokolletfinns bifugad narvarolista.

B. Verksamhetsberdttelsen for 2A14 kistes upp och godkrindes.

9. Vdr kassor Joakim Wikman redogjorde balans- och resultatrakning for 2014.

10. Revisorerna Inga-Lill Andree och Anna Rosell har granskat rrikenskaperna for
rtikenskapsdret 2014. De har funnit att allt ar i sin ordning.

11-. Arsmotet tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihetfdr den tid som rakenskaperna
omfattas.

72. Beslut togs att kvarstd med en drsavgift pd 200 kr/hushdll men aven annat hogre valfritt
belopp tirviilkommet.

13. Till ordfdrande fdr 2015 valdes pd 1 dr: Johan )Idrs

14. Val av sQtrelseledamoter pd 2 dr: Joakim Wikman, Emma Skogbergs fsammankallande i
Aktivitetskommiten).

15. Styrelseledamtiter som sitter l<var pd 1 dr: Cecilia Lofgren Nordby, Nils-Erik Hedin
(s amm ankal I an de i M aj stdng sko mmiten) o ch M ag nus N o rdby ( s amm ankall an d e
i D rift- o ch un derhdll sko mmiten).

16. Till styrelseersattare(suppleanter) pd 1 dr: Marlen Sunne, Tobias Bustad



Aktivitetskommiten
Emma Skogberg s (sammankallande)
Ulf Limell
Marlen Sunna

Astrid Hdrd av Segerstad
Tobias Bustad

Majstdngskommiten som tiren har hand om byjulgran och majbrasa
N il s- Erik H e din (s ammankallande)
Per-Erik Hedberg

Kalle Strignert
Therese Lavas

Ismo Forsman

Ulf Limell
Daniel Speles

Astrid Hdrd av Segerstad.

D rift- & U nderhdllskommiten
Magnus N ordby (sammankallande)
Mats Johansson
Fredrik Linden

Johan }Iers
Cecilia Lofgren

Emma Skogbergs

Klas Lofgren

Lotteriansvarig : Cecilia Lofgren N ordby
Bykontaktombud: Ing er H edberg

Till revisorer: Inga-Lill Andree och Anna Rosell
Till revisorsuppleanter: Gunilla Gunnarsson

)mval Qv sammankallande till valberedningen Bengt Lofgren och omval av George
Stenb e rg s o m me dhj al p ar e till v alb ere dning e n.

19. Till firmatecknare valdes Johan 0l6rs och Joakim wikman, var och en for sig.

20. Inga skrivelser/ motioner/ ovriga (irende har inkommit.
* Forslag inkom att utse en informationsansvarig i styrelsen som sprider information om
byn och dess f6reningsverksamhet.
* Ft)rslag inkom att inom snartframtid borja utnyttja donationen frdn Bernhard Loov dd
avkastningen pd en renovering oftast ar hogre rin avkastningen frdn banken.
* Forslag inkom att erbiuda gratis medlemskap till alta nyinflyttade i byn f6r att kittare
locka in dem i foreningen till efterfoljande dr.

17.

1B.



* Forslag inkom att minnesgdvor i fortsattningen fdr betalas till foreningens bankkonto
eller swishkonto, detta for att undvika kontanthantering. Alla som betalar skall meddela
Inger Hedberg som ordnar med gdvokort till begravningen. I Sffirbobtadet kan vi
framover tacka for minnesgdvor till bystugan.

21. M6tet avslutas.

Bilagor som medftiljer detta protokoll:
Nrirvarolista

V e rks a mh ets b e r rittel s e.

Rev i si o n sb erattel s e fi) r 2 0 1 4

Tobias Bustad , justerare &

Cecilia Lofgren n Ol6rs, ordforande


