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1. Miitets iippnande.

Ordftjrande Magnus Nordby forklarade m6tet fcir oppnat.

2. Godkiinnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har annonserats i Gagnefbladet, p6 Sifferbos hemsida och iiven affischer pi
anslagstavlorna i byn tvi veckor innan Arsmotet. Motet godkiinde kallelse och dagordning.

3. Val av ordfiirande fiir irsmiitet.

M<ltet valde Magnus Nordby som ordftirande.

4. Val av sekreterare fiir irsmiitet.

Mdtet valde Cecilia Ldfgren Nordby som sekreterare.

5. val av tvi justeringsmdn fiir protokoltet tillika riistriiknare.

Motet valde Kent Kalleberg och Joakim Wikman.

6. Verksamhetsberiittelse.

Ordforande Magnus Nordby liiste upp verksamhetsberiittelsen for verksamhets6ret 2014.

Motet godkiinde verksamhetsberiittelsen.

7. Kassarapport och revisionsberf,ttelse.

Kassor Cecilia Lcifgren Nordby redogjorde kassarapporten. Revisionsberiittelsen liiste upp
och konstaterade att revisionen inte gett upphov till n6gra anmiirkningar varvid
revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet f6r styrelsen.

M6tet beslutade att godkiinna kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet ftir styrelsen.

Motet beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.

9. Inkomna motioner och skrivelser.

inga motioner eller skrivelser har inkommit.

10. Faststiillande av debiteringsliingd samt fiirslag till uttaxering.

Debiteringsliingden var framlagd fdr piseende och den godtogs i sin helhet. Motet
beslutade att kvarst6 med uttaxering 8,00 kr/andel infor kommande fakturering.
Styrelsen aviserar om en hdjning inftir ntista &r.



11. Arvode till styrelsen.

Styrelsen ftjresl&r att arvodena for 2015 blir ofrjriindrade enligt nedan:
230 andelar for ordlorande och kassrir, 90 andelar frir ledamriter.
60 andelar f<ir suppleanter.

Mdtet rostade ja till detta ftirslag.

12.Yal av styrelseordfiirande pi ett ir.

valberedningen fcireslog omval av sittande ordftjrande Magnus Nordby.

Motet godkiinde valberedningens f6rslag.

13. Val av tvi styrelseledamiiter pi tvi ir.

valberedningen foreslog omval av Magnus Nordby och Agneta Lofgren.

Motet godklinde valberedningens forslag.

14. Val av tre suppleanter pi ett ir.

valberedningen fdreslog omval av sittande Anders Hammar, Mats Johansson
och nyval av Peter Rusback.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

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

valberedningen fcireslog omval av Inger Hedberg och Lotta wallbom
som revisorer och omval av Daniel Baggens som revisorssuppleant.

Mrjtet godkiinde valberedningens forslag.

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

Motet valde sittande Lars-Goran Eriksson och Soren Lovsren.

17. Fiireningens planer infiir 2015

o Styrelsen har som avsikt att fcirnya alla gamlaviigskyltar i byn.
o Styrelsen planerar inga asfalteringsarbeten under 2015 utan avvaktar till2016.
o Styrelsen skall ta en diskussion med Trafikverket angiende sddra infaiten i byn, en

permanent Atgiird kriivs pi denna viigstriicka.
. Styrelsen skall ta en diskussion med kommunen angiende skdtsel av byns

grdnytor och lekplatser. Med alla nya lagar och regler blir det svirt att ha en
ungdom anstiilld for att sk6ta detta pi sommaren.

o Styrelsen kommer genomftira en sedvanlig vtigsyn och anordna en stiidkviill ihop
med byborna.



t Styrelsen skall folja upp protokollet frin trygghetsvandringen med Gagnefs
kommun och bercird a parter.

18. Ovriga frigor.

o En fundering uppkom om byns gronytor - som vi redogjort sA kommer en
diskussion att ftiras med Gagnefs Kommun kring dessa ytor inom kort.

o Vdghinder - tjnskemil inkom att stiilla ut viighinder (suggor) nere vid
Malistiippa under sommaren 2015.

o En fundering uppkom om "gamla affb.ren" i byn. Kommunen rir inkopplad och
en diskussion f<irs mellan fastighetsiigaren och kommunen.

o Ett dnskemil inkom om en till lekplats i sodra delen av byn.

o Ftireningens sandficka borjar bli d6lig, den st6r placerad pi fastigheten vid
Wikmans Schakt & Last. Styrelsen ser civer den i samband med lragry.r.

19. Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.

Miitet beslutade att Arsmdtesprotokollet finns hos Magnus Nordby pA Krillstigen 4 och p6
Sifferbo's hemsida www. sifferbo. com

20. Miitets avslutande.

Ordforande avslutade irsmotet och tackade alla som kom.

Justerare

Sekreterare

Cecilia Lrifsren

Kent Kallebers



Verksamhetsberfittelse fiir Sifferbo Vflgars Samf?illighetsfiirening

Styrelsen for Sifferbo Vdgars Samftillighetsforening ldmnar foljande verksamhetsberdttelse
for zot4.

Styrelsen har under verksamhetsiret representerats av:

Magnus Nordby
Cecilia Lofgren
Per-Arne Dahlin
HansAIm
Agneta L<ivgren
Mikael Petersen
Anders Hammar
Mats Johansson

Ordfcirande
Kasscir
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen.

Under iret har det hAllits 4 sedvanliga styrelsemoten.

Under v&rens vdgsyn den rr maj beslutades att inom en 3-4 ers period kommer fokus
gdllande asfalteringsarbeten att ligga pi Bygattu. Stodkanter mflste bdttras ph i Svackan samt
ldngs senaste asfalteringen. Diverse slyrojning och omplacering av vdgskyltar mAste ordnas.
Grusvdgarna i byn miste ffl pifi'llning av grus

Virsthdning ldngs vdgarna gjordes den 14 maj

Tage Janssons Akeri utforde vflrsopningen.

Slutbesiktning av Dala Energis arbeten pf; sista etappen holls och alla anmdrkningar var
itgdrdade till den r:a Juii.

Dala Vatten fick i uppdrag att sdnka vattenventilen vid infarten till Stigen

Vdgforeningen overldt fastigheten Sifferbo 4:34 till Sifferbo By Ideeila Forening som ddrmed
6r bflde lagfaren och taxerad dgare

I augusti utforde Maserfrakt buskrojning i byn

I augusti/september la NCC ny asfaltstopp pe strlckan Nordtdkt till Carina Wallboms
fastighet. Utanfor Helen Pettersson skalades all asfalt bort och man grdvde ur stora stenar
som flutit upp fr&n 1r tiii 6r. Nigra stenar fick sprdngas itu for att nflgon traktor skulle orka
lfta dessa. Denna asfaltering finansierades med egna medel samt driftbidrag frin
Trafikverket. NCC utforde dven stodkanter

Den rz:e oktober hade vdgforeningen en arbetsdag dh gronytorna vid Nordt[kt rojdes av,
skyltfidsten byttes ut och omplacerades. Bord och vdghinder togs bort.

Vdgforeningen och By{oreningen kallade till en byvandring med kommunen, polisen och
brandk&ren for att visa den dflliga belysningen i byn samt ti ig&ng detta med
grannsamverkan

Infor vintern handlades Wikmans Schakt och Last upp for den flriiga vintervdghillningen.

/Styrelsen i Sifferbo Vdgars Samfdllighetsforening



Revisionsberiittelse fiir

sifferbo vligars samfiillighetsftirening fiir tiden; 20 I 4-0 1-0 | - z0l4-lz-31

Vi har granskat rdkenskaperna och bedOmer att bokfiiringen Ar korrekt utfiird.

Vi tillstyrker att resultat- och balansriikning faststiills aehattstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
fdr riikenskapsiret,

Sifferbo- 2015-03-29
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styrefsen fiir sifferbo vdgars samfSllighetsfiirening 2oLs 1201,6

Valberedningen foresl6 r:

Magnus Nordby

Magnus Nordby

Agneta Lovgren

Cecilia Lofgren

Per-Arne Dahlin

Hans Alm

Anders Hammar

Mats Johansson

Peter Rusback

lnger Hedberg

Lotta Wallbom

Daniel Baggens

Lars-Goran Eriksson

Valberedning

Ordforande (1 5r)

Ledamot {2 Ar)

Ledamot (2 6r)

Ledamot (1 5r) (Kassor)

Ledamot (1 6r)

Ledamot (1 5r)

Suppleant (16r)

Suppleant (15r)

Suppleant (16r)

Revisor (1 6r)

Revisor (1 ir)
Revisorssuppleant (1 6r)

Soren Lovgren

Valberedning
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