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1. Miitets iippnande.

Ordforande Magnus Nordby f6rklarade motet oppnat.

2. Godkiinnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har gitt ut i Gagnefsbladet, Sifferbo's hemsida och eiven anslag pi
anslagstavlorna i byn tvfl veckor innan Arsmotet. Motet godkiinde kallelse och dagordning.

3. Val av ordftirande fiir irsmiitet.

Mdtet valde Magnus Nordby

4. Val av sekreterare fiir irsmiitet.

Motet valde som sekreterare Cecilia Lofgren.

5. Val av tvi justeringsmf,n fiir protokollet tillika rtistrflknare.

Mdtet valde Bo Eriksson och Inger Hedberg.

6. Verksamhetsberdttelse.

Ordforande Magnus Nordby lZiste upp verksamhetsberZittelsen for verksamhetsiret 2011.

Motet godkiinde verksamhetsberiittelsen.

7. Kassarapport och revisionsberf,ttelse.

Kassor Cecilia Lofgren redogjorde for kassarapporten och liiste upp revisionsbertittelsen
och konstaterade att revisionen inte gett upphov till nigra anmeirkningar varvid
revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet for styrelsen.

Motet beslutade att godkiinna kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet fiir styrelsen.

M6tet beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.

9. Inkomna motioner och skrivelser.

Inga motioner och skrivelser har inkommit.

10. Faststiillande av debiteringsliingd samt fiirslag till uttaxering.

Debiteringsliingden var framlagd for pflseende och den godtogs i sin helhet. Motet

beslutade att kvarstfl med uttaxeringen 8,00 kr/andel infor kommande fakturering.



11. Arvode till styrelsen.

Styrelsen foreslAr att arvodena flor 2012 blir oforeindrade enligt nedan:
230 andelar for ordforande och kassdr.
90 andelar for ledamoter,
60 andelar fdr suppleanter

Motet rostade ja till detta forslag.

12.Yal av styrelseordfiirande pfl ett flr.

Valberedningen foreslog omval av sittande ordforande Magnus Nordby.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

13. Val av tre styrelseledamiiter pi tvi ir.

Valberedningen foreslog omval av sittande Hans Alm, Per-Arne Dahlin och Cecilia
Lofgren.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

14. Val av tre suppleanter pi ett ir.

Valberedningen foreslog omval av sittande Anders Hammar, Mats Johansson och Johan
Olers.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

15. Val av tvfl revisorer pA ett ir samt en suppleant pi ett ir.

Valberedningen foreslflr omval av Per Bergman och Inger Hedberg som revisorer och
Daniel Baggens som revisorssuppleant.

Motet godk?inde valberedningens forslag.

16. Val av fvi ledamiiter till valberedningen pfl ett ir.

Motet valde sittande Lars-Goran Eriksson och Soren Lovgren.

17. Fiireningens planer inftir 2012
o Sopning av byns viigar iir bestiilld under v6:ren 2012 av Thage Janssons Akeri.
o Stldning liings byns veigar sker 7 maj kl:18.00.
o Viigsyn genomfdrs under maj 2012.
. Det pigflr markjobb i Sifferbo i samband med nedgriivning av luftledningar och fiber.

NZir omfattningen av dessa jobb iir tydliggjord kommer beslut om eventuell
omasfaltering pi byns vrigar att fattas.

. Folja utvecklingen av projektet ombyggnad riksviig 70.



18. Ovriga frigor
Missnoje finns med placering och antal av ny viigbelysning i Sifferbo. Onskemil om mote
med Jan Frimodig (kv2illstid). Vagforeningen undersoker mojlighet.

Uppstittning av spegel vid Biickmans viig 6nskas.

Dala Energi bdr kigga i grus diir man griivt av asfalten di de borjar bli djupa gropar.

Bevakning bor ske drir skogsbolagen lagt upp timmer liings Gamla Landsvrigeh,
tryckskador pi asfalten kan ha uppkommit.

Hundiigare bor upplysas i niista Sifferboblad att hundskit miste plockas upp.

Bybor bor upplysas i niista Sifferboblad att miirka sin fastighet med husnummer.

Viigforeningen bor undersoka mojligheten att testa en digital hastighetsmeitare.

I och med den nya hastighetsplanen for Gagnefs Kommun har Sifferbo ansokt om att bli
tiitbebyggt omr6de.

19. Meddelande av plats d:ir stiimmoprotokollet hfills tillgiingligt.

Motet beslutade att irsmotesprotokollet finns pi hos Magnus Nordby pA Kdllstigen 4,pA
byns anslagstavlor och riven pfl Sifferbos hemsida www.sifferbo.com.

20. Mittets avslutande.

Ordforande avslutade irsmotet och tackade alla som kom.
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Verks amhetsb e rdttels e fti r Siffe rb o Vlgars S amfillighetsftirening

Styrelsen for Sifferbo Vdgars Samfillighetsforening ldmnar foljande verksamhetsberdttelse
for zorr"

Styrelsen har under flret representerats av:

Magnus Nordby Ordforande
Cecilia Lofgren Kassor
Per-Arne Dahlin Ledamot
Hans Alm Ledamot
Agneta Lovgren Ledamot
Johan Olers Suppleant
Anders Hammar Suppleant
Mats Johansson Suppleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen.

Under flret har det hflllits 5 sedvanliga styrelsemoten.

Under vflrens vdgsyn den B maj giordes en grundlig oversyn over vira vdgar och det
konstaterades bla att ett brunnslock i korsningen Stigen/Bygaftu mflste sdnkas, att dikning
mflste goras inom en snar framtid utanfor Pettersson samt forst[rkning av v[gbanan pe
Stdngslavdgen.

Di Dala Energi hflller pi med bla nedgrdvning av luftledningar samt utbyte av
belysningsstolpar har vi medvetet varit lite passiva med storre omasfalteringar de vi vill se
resultatet av dessa arbetena.

Pfl lekplatsen i Nordtdkt fltglrdades de besiktningsanmdrkningar som kommunen pflpekat,
bla pifordes fallsand under gungor och kldtterstdllning

Tage Janssons Akeri utforde vflrsopningen.

Justering av n&gra ffl andelstal gjordes pfl forsommaren.

Under frret blev foreningen medlem i REV (Riksforbundet for enskilda vdgar) vilket innebdr
att vi kan ffl juridisk hjelp vid eventuella hdndelser, rfldgivning, formflnlig ansvarsforsilkring,
nyhetsbrev mm

Infor vintern handlades Wikmans Schakt och Last genom Joakim Wikman upp for den irliga
vintervdghflllningen.

/ Sty'rels en i S iffe rbo Vd ga rs S amf,dllighetsforening



S ifferbo Vdgars S amfdl I ighetsfiirenin g

Rtikenskaps&r: I  I  -01 -01 - I  l -  l2-3 I
Resultatenhet: Hela fbreningen
P e r i o d :  1 l - 0 1 - 0 1  -  l l - 1 2 - 3 1

Balansrapport
Sida: I

Utskrivet: 12-04-24

Senaste vernr: 69

TILLGANGAR
Anliiggningsti I lgangar

M atericl I a an lziggn i ngsti I l g6ngar 0,00 0,00 0,00

S : a An liiggni ngsti I I gingar

Omsdttningsti llgingar
Kassa och bank

0,00

r92 667.39

0,00

89 737,45

0,00

282 404.84

S :a Omsiittningsti I lgangar t92 667,39 89 737,45 282 404,94

S:A TILLGAXCAR

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Langfristiga skulder

Kortlristiga skulder

t92 667,39

-30 567,39

-162100,00

0,00

89 737,45

-89 737,45

37 600,00

-37 600,00

282 404,84

-120 304,94

-124 500,00

-37 600,00

S:A EGET KAPITAI,.  AVSA.|. I-NINCAR OCH SKULDER -192 667,39 -89 737,45 -282 404,94

BERAKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0.00



S ifferbo Viigars S amfiil I i ghetsfbrenin g

Rt ikenskapsdr :  I  l -01-01 -  l  l -  l2 -3  |
Resultatenhet: Hela fiireningen
P e r i o d :  l l - 0 1 - 0 1  -  l l - 1 2 - 3 1

Resultatrapport
Sida:

Utskrivet:

I

I2-04-24

Senaste vernr: 69

Ackumulerat

Rcirelsens intiikter och
Neftoomsrittning

3 1 1 0

lagerforiindring

VZigavgifter
3 140 Piminnelseavgif l

126 356,00
350,00

126 356,00
350,00

S:a Nettoomsiittning

Ovriga rdrelseintiikter

t26 706,00

29 560,00
8l  644,00

126 706,00

29 560,00
8l  644,00

3985
3987

Statsbidrag
Kommunala bidrag viig

S :a Ovriga rorel seintiikter l l  l  204,00 il r 204.00

S :a Rcirelseintiikter och lagerloriindri ng

Rorelsens kostnader
RAvaror och fiirncidenheter mm

4 0 1 0
4 l  l 0

Sandkostnad
Viighinder

237 910,00

-8 654,00
-750,00

237 910,00

-8 654,00
-750,00

S:a RAvaror och fiirnodenheter mm -9 404,00 -9 404,00

Bruttovinst

Ovriga extema kostnader
5  1 9 0
5 t 9 l
5192
5194
5430
5500
6 l r 0
6 3 1 0
6390
6580

Vligunderhill sommar
Vtigunderhill vinter
Sandning av viig
Sandupptagning
Lantmiiteriet
Lekpark
Kontorskostnader
FiirsZikringar
Ovriga kostnader
I)lusgirokostnader

228 506,00

-5 122,00
-98 508,00
-l I 000,00
- 1 0  3 1 3 , 0 0
- I 800,00

-276,00
-2 108,00

-993,00
- l  623,00

-628,50

228 506,00

-5 122,00
-98 508,00
- l I 000,00
- 1 0  3 1 3 , 0 0
-1 800,00

-276,00
-2 109,00

-993,00
- l  623,00

-628,50
S:a Ovriga externa kostnader

Personalkostnader
7310
7330

Stl,relsearvoden

Bilersiittningar

-132 37 1,50

-7 280,00
-259,00

-132 371,50

-7 280,00
-259,00

S:a Personalkostnader -7 539,00 -7 539,00

S:a Rorelsens koslnader inkl rdvaror mm -149 314,50 -149 314,50

Rcirelseresultat fore avskrivni n gar 88 595,50 88 595,50

Rorelseresultat efter avskrivn i n sar 88 595,50 88 595,50

Rcirelseresultat fiire fi nansiella intiikter och kostnader

Resultat frin fi nansiel la investeringar
Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter

8 3 1 0 Riinteinttikter bank

88 595,50 88 595,50

1 1 4 1 , 9 5 l 1 4 1 , 9 5
S:a Ovriga riinteintiikter och Iiknande resultatposter 1 1 4 1 , 9 5 l l 4 l , 9 5

S:a Resultat fran lrnansiella investerinsar I 1 4 1 , 9 5 1 1 4 1 , 9 5

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader 89 737,45 89 737,45

Resultat fore bokslLrtsdispositioner och skatt 89 737,45 89 737,45

Resultat fore skatl 89 737,45 89 737,45

Bertiknat resultat 89 737,45 89 737,45



S i flerbo Viigars Sam lbl I i ghets liiren i ng

Rtikenskapsir:  I  l -01-01 - 11-12-31
Resultatenhet: Hela l'oren ingen
P e r i o d :  l l - 0 1 - 0 1  -  l l - 1 2 - 3 1

Resultatrapport
Sida:

Utskrivet:

Senaste vernr:

Perioden

2

t2-04-24

69

Ackumuleral

Redovisat resultat -89 737,45 -89 737.45



Revisionsberdttelse infiir 6rsmiitet med Sifferbo vdgars
Samhdllighetsfiirening med org. nr. 7t79O4-7126

Vi,  Per Bergman och Inger Hedberg, har granskat redovisningen for at t  forsdkra oss

om att  den inte inneh6l ler vdsent l iga felakt igheter.  Som underlag for vdrt  ut talande

om ansvarsfr ihet har v i  granskat foreningens ver i f ikat ioner,  bokfor ing, protokol l  och

konton. Ddrmed har v i  funni t  at t  Si f ferbo Vdgars SamfSl l ighetsforening har skotts

enl igt  motesbeslut .

Vi  t i l ls tyrker at t  6rsmotet faststdl ler  resul tatrdkningen och balansrdkningen for

foreningen, behandlar resul tatet  enl igt  forslaget och bevi l jar  styrelsens ledamoter

ansvarsfrihet for rdkenskapsiret 2011 01 01 ti l l  201'1' t2 31'.

Sifferbo 2012 03 18 Sifferbo 201,2 03 18

Per Bergrnan


