
Årsmöte Sifferbo Vägars Samfiillighetsftirening 2008-04-20

1. Mötets öppnande.

Ordförande Magnus Nordby förklarade mötet ftr öppnat.

2. Godkiinnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har gått ut i Gagnefsbladet, webbplatsen och även funnits på anslagstavloma i
byn fvå veckor innan årsmötet. Mötet godkåinde kallelse och dagordning.

3. Val av ordftirande ftir årsmötet.

Mötet valde Magnus Nordby

4. Val av sekreterare ftir årsmötet.

Mötet valde som sekreterare Malin Bustad.

5. Val av två justeringsmåin ftir protokollet

Mötet valde Anders Hammar och Agneta Lövgren.

6. Verksamhetsberättelse.

Ordfiirande Magnus Nordby läste upp verksamhetsberättelsen ftir verksamhetsåret 2007.

Mötet godkåinde verksamhetsberättelsen.

7 . Kassarapport och revisionsberättelse.

Kassör Daniel Baggens redogjorde ftir kassarapporten och läste upp revisionsberättelsen
och konstaterade att revisionen inte gett upphov till några anmåirkningar varvid
revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet ftr styrelsen.

Mötet beslutade att godkiinna kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet ftir styrelsen.

Mötet beviljade ansvarsfrihet ftir styrelsen.

9. Inkomna motioner och skrivelser.

Inkommen motion angående underhåll av Fridas väg. Styrelsen meddelar att vägsyn
genomftirs under varen ftir att se över vad som behöver åtgtirdas.

Fråga angående om man fär lägga ut egna väghinder. Ordfiirande svarade att dä ska man
kontakta styrelsen som kan godkiinna det.



10. Förslag till uttaxering.

Styrelsen ftireslår att uttaxeringen höjs från 6,50 till 7,00 kr. Ett normalhushåll har 90
andelar.

Mötet röstade och beslutade att höja I andel till 7 kronor.

I 1. Arvode till styrelsen.

Styrelsen ftireslår att arvodena ftir 2008 blir motsvarande 90 andelar ftr ledamöter, 60
andelar ftir suppleanter och 230 andelar ftir ordftirande och kassör.

Mötet röstade ja till detta ftirslag..

l2.Yal av styrelseordfiirande på ett år.

Omval av sittande ordftirande Magnus Nordby ftireslogs.

Mötet godkåinde ftirslaget.

13. Val av tre styrelseledamöter på två år.

Valberedningen foreslog sittande Daniel Baggens och Per-Arne Dahlin, samt nyval av
Hans Alm.

Mötet godkiinde valberedningens ftirslag.

lL.Val av tre suppleanter på ett år.

Valberedningen fdrslår sittande Anders Hammar och Edner Lindman och nyval av Mats
Johansson.

Mötet godkåinde valberedningens ftirslag.

15. Val av två revisorer på ett år samt en suppleant på ett år.

Valberedningen ftireslår omval av Per Bergman och Bengt Lövgren som revisorer och
Outi Siltala som revisorssuppleant.

Mötet godkiinde valberedningens ftirslag.

16. Val av två ledamöter till valberedningen på ett år.

Mötet valde sittande Lasse Eriksson och nyval av Ceoilia Löfgren.

17. Övrigafrågor.

Miirkapparatema iir fortfarande borta och dessa ska annonseras efter på anslagstavlor och i
Sifferbobladet.



Angående sopning av vägarna så ålr dettra bestiillt och kommer att ske så fort som möjligt.

18. Föreningens planer inftir 2008

Föreningen har ffitt klart med bidrag från vägverket ftir att asfaltera om Gamla landsvägen
med berätlade att man åinnu inte beslutat i &ågan.

Vägsyn kommer att genomforas under våren ftir att se över vad som behöver åtgåirdas som
i fallet med motionen om Fridas väg.

Styrelsen ålmnar ha städdag i vägftireningens ftirråd och eventuellt ha auktion på saker
som inte låingre anvåinds.

Ordforande berättade att man i fortsättningen kommer att satsa på en lekpark i byn och det
åir den i nordliga delen.

19. Meddelande av plats dåir stiimmoprotokollet hålls tillgåingligt.

Mötet beslutade att årsmötesprotokollet finns på samtliga anslagstavloma i byn samt hos
Magnus Nordby på Källstigen 4 och även på Sifferbos hemsida www.sifferbo.com

20. Mötets avslutande.

Ordftirande avslutade årsmötet och tackade ftir att så månea kom.
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