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1. Mtitets iippnande.

Ordfiirarnde Magnus Nordby forklarade mcitet cippnat.

2. Godkiinnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har gfltt ut iGagnefsbladet, Sifferbo's hemsida och dven anslag p6"
anslagsrtavlorna i byn tv6 veckor innan irsmdtet. Motet godktinde kallelse och dagordning.

3. Val av ordfiirande fiir irsmtitet.

Motet valde Masnus Nordbv som ordforande.

4. Val av ,"u.]r"rare fiir a.r-tit"t.

Motet valde Cecilia Lofqren som sekreterare.

5. Val av fvfl justeringsmf,n fiir protokollet tillika riistrflknare.

Motet valde Hans Alm och Edner Lindman.

6. Verksamhetsberf,ttelse.

Ordfora,nde Magnus Nordby liiste upp verksamhetsberzittelsen for verksamhetsflret 2009.

Motet godkiinde verksamhetsbertittelsen.

7. Kas,sarapport och revisionsberflttelse.

Kassdr Daniel Baggens redogjorde fdr kassarapporten och liiste upp revisionsberzittelsen
och korLstaterade att revisionen inte gett upphov till n&gra anmiirkningar varvid
rev i sore:rna rekommenderade ansvarsfrihet for styrelsen.

Motet b,eslutade att godkiinna kassarapporten och revi sionsberiittelsen.

8. Ans,varsfrihet fiir styrelsen.

Motet b,evilj ade ansvarsfrihet f-or styrelsen.

9. Inkomna motioner och skrivelser.

Inga inliomna motioner och skrivelser.

10. Faststiillande av debiteringsldngd samt ftirslag till uttaxering.

Motet g,odkiinde debiteringsliingden samt att uttaxeringen stir fast vid 7,00 kr.



I l. Arvode till styrelsen.

Styrelsen f-oreslAr att arvodena for 2010 blir ofioriindrade.

Arvoderna bl ir motsvarande:

230 andelar fcir ordfbrande och kassor.
90 andelar for ledamoter
60 andelar ftir suppleanter

Motet riistade ja till detta forslag.

12.Yal av styrelseordftirande pi ett ir.

Omval av sittande ordfcirande Magnus Nordby foreslogs.

Motet godkiinde fbrslaget.

13. Val av tre styrelseledamiiter pfl fvi ir.

Valberedningen foreslog sittande Hans Alm, Per-Arne Dahlin samt nyval av Cecilia
Lofgren.

Motet godkiinde valberedningens fiirslag.

14. Val av tre suppleanter pi ett flr.

Valberedningen forslir sittande Anders Hammar, Mats Johansson och Johan Olers.

Motet godkiinde valberedningens fcirslag.

15. Val av tvi revisorer pfl ett ir samt en suppleant pi ett ir.

Valberedningen fdreslir omval av Per Bergman och nyval av Outi Siltala som revisorer
och nyval av Daniel Baggens som revisorssuppleant.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

16. Vat av tvi ledamiiter till valberedningen pi ett ir.

Motet valde sittande Lars-Goran Eriksson och nyval av Soren Lovgren.

17. Ovriga frigor.

Anmiirkning pfl viildigt hdga sndhdgar den vinter som varit i omridet Malis Ttippa.
Forklari,ngen till detta iir den snorika vintern men 6rets snorojare skall bli informerad om
detta.



18. Fiir,eningens planer infiir 2010

Huvudsyftet i ir blir attlagaoch reparera vdgarna samt stodkanter efter den tuffa vintern.

Dala Kraft skall byta ut viss del av viigbelysningen samt grdva ner luftledningar. I
samban,C med detta kommer kanske en del asfalteringar att goras.

Viigsyn kommer sedvanligt att genomforas under viren. Uppmiirkning av befintliga
trummor och brunnar kommer att prioriteras lor att underliitta vid neistkommande
snosmzil.tning.

Viighinder ska forses med reflexer si de tir godkiinda. Vad giiller placering av dessa
emottages gdrna bybornas fdrslag.

Lekpark.en i Nordtakt skall fixas till med fallsand och inspringningsskydd.

19. Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hfllls tillgiingligt.

Motet beslutade att irsmotesprotokollet finns pi samtliga anslagstavlorna i byn samt hos
Magnus Nordby pfl Kiillstigen 4 och 6ven pA Sifferbos hemsida www.sifferbo.com.

20. Miil;ets avslutande.

Ordf-orande avslutade flrsmotet och inbjod till kaffe med dopp.

Sekreterare
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Hans Allm Edner Lindman



Ve rksamtretsberflttelse ftir Sifferb o Vhgars Sarnf?illighetsftirening

Sty'relsen fcir Sifferbo Vdgars Samfillighetsforening l[mnar foljande verksamhetsberilttelse
for zoo9.

Styrelsen har under flret representerats av:

Magnus No,rdby
Daniel Baggens
Per-Arne Dahlin
Hans Alm
Agneta l.ovgren
Johan Olers
Anders Harnmar
Mats JohanLsson

Ordforande
Kassor
l,edamot
Ledamot
[,edamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen

Under flret har det hnlHts 6 sedvanliga styrelsemoten.

Under vflrens vdgsyn den r7 maj beslutades var det skulle placeras v[ghinder och vilka
vdgavsnitt s;om akut miste forbdttras. Nigra fastighetsdgare ombads att kapa ner en del
grenar och hdckar som gick in for l5ngt mot vira byvdgar.

(
Under forsommaren borjade arbetet med att bygga en dirt-bana men arbetet fortskred i
maklig takt dl sommarens konstanta regnande hindrade anv[ndandet av maskinburna
hjdlpmedel, Arbetet kommer att &terupptas sfl fort vintern dr over.

Efter artiklar i dagspressen om att kommunens v[gar dr undermflligt skyltade och
rdddningsfordon har svflrt att hitta, gjordes en civersyn av slqyltningen den zB juni och skyltar
rengjord€S ;S&mt nya inforskaffades.

Dfr kurvan lrfln Hedins och ner mot Wedberg pga flertalet hoplappningar under flrens ging
har satt sig och blivit ojdmn kontaktades l,eksands Vatten och vi delade pfl kostnaden for att
frdscha uppr detta vdgavsnitt. En mindre v[gskada lagades ocksi lingre upp i byn.

Rojsfrgen lagades infor sdsongen och Mattias Alm tog flt sig gr[sklippning och slyrojning i
byn.

Skador pi "Myrbacken" efter sommarens regn fltgdrdades med hjelp av Wikman.

Innan vintern harvades hockeyplanens yta av och plattades till med lyckat resultat.

Infor vintern handlades Wikmans Schakt och Last genom Joakim Wikman upp for den firliga
vintervdgh&llningen.rW",:,T
Magnfs Nordby
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