
1. Miitet iippnas

2. Godkiinnande av dagordning

3. Godkiinnande av hur miitet har utlysts

4. Val av ordfiirande fiir miitet

5. Val av sekreterare fiir mtitet

6. Val av rtistriiknare och iusterare frir dagens protokoll

7. Faststiillande av nirvaro och riisfliingd

B. Godkdnnande av verksamhetsberdttelsen

9. Godkiinnande av den ekonomiansvariges verksamhet

10. Revisorernas berdttelse

L1.. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen

12. Beslut om flrsavgift

13. Val av ordftirande fiir ett flr

14. Val av iiwiga styrelseledamdter

15. Vatav styrelseersdttare och fiirslag pi deltagare titl kommitt6er

t6. Val av revisorer och ersiittare

17. Val avvalberedning och sammankallande

18. Val av firmatecknare

t9. Ev. Inkomna skrivelser/ motioner/ ev. tiwiga drenden

20. Mtitet avslutas



Arsmiitesprotokoll fiir sifferbo By Ideella Fiirening den 1g mars 2018 i sifferbo Bystuga.

1. Magnus Nordby dppnade mrjtet.

2. Dagordningen godkrindes.

3. Utlysningen av m6tet godktindes.

4. Till ordfdrande for drsmrjtet valdes Magnus Nordby,

5. Till sekreterare for drsmotet voldes Cecilia Lofgren Nordby.

6. Till rtistrtiknare och justerare valdes Nils-Erik Hedin och Lars Mats6n.

7. Nrirvorolista tillika rostkingd finns bifogad tiil detta protokoll.

B. Verksamhetsberrittelsen fdr 2017 l(istes upp och godkrindes.

9. Genomgdng av balans- och resultatrtikning for 2017.

10' Revisorerna Tobias Wiklund, Per-Erik Hedberg och Inga-Lill Andree har granskat rdkenskapsdret 2017
och finner inga angeltigenheter, dock kommer ndgra justeringar mellan konton att goras i efterhand.

11. Beslut togs att sLyrelsen beviljas ansvarsfrihet fdr rtikenskapsdret 2017.

12' Besluttogsattkvarstdmedendrsavgiftpd200kr/hushdllmendvenhdgrevalfrittbeloppcirvrilkommet.

fi. Tin ordforande pd 1 drvaldes: Magnus Nordby

14' Till styrelseledamoter pd 2 dr valdes: Cecilia Ldfgren Nordby, Nils-Erik Hedin (sammankallande i
Maistdngskommittdn), Magnus Nordby (sammankollande i Drift-och underhdllskommitt6n).

Styrelseledamriter som sitter kvar pd L dr: Joakim Wikman (koss6r) och Lars Mats6n, fyllnadsval gors
eftersom Tobias Bustad flyttatfrdn Sifferbo.

15. Till styrelseersrittare pd 1 dr: omval av Emma Skogbergs och nyval av Karin Eriksson.

Aktivitetskommiten

UIf Limell
Kristin Limell
Anna-Carin Jansson
Andreos Karlsson
Asa Sjobtom Wiktund

Drift- & Underhdllskommiten
Mag nus N ordby (sammankallande)
Fredrik Linden

Cecilia Lofgren
Emma Skogbergs
Nils-Erik Hedin



Nils-Erik Hedin (so mmankallande)
Per-Erik Hedberg
Kalle Strignert
Ismo Forsman

Ulf Limell
Daniel Speles

Bernt Norell

Jonas Hebert
Andreas Karlsson
TobiasWiklund

Lotteriansvarig : Cecilio Lofg ren N ordby
Bykontaktombud : I ng er Hedberg

16' Till revisorer pd 7 dr vardes: per-Erik Hedberg och Tobias wiktund
Till revisorssuppleant pd 1 dr valdes: lnga_Lill Andree

17' Till valberedning omvaldes: Asa sioblom wiklund (sammankaltande) och Karolina Hedberg.

1B' Till firmatecknare valdes Magnus Nordby och Joakim wikman, var och en ft)r sig.

L9. Inga skrivelser/ motioner har inkommit.

Fdreningens postldda fdr aktivitetsfdrslag finns numera vid bystugan.

En bybo har ifrdgasattforeningens engogemang i Anjansdalen. Nuvarande forening har inget
skotselansvar enligt stadgarno utan den skots av Gagnefs Kommun och Friluftsfrdmjandet.

Brandis - byns byggnad nere vid Maistdngsplatsen - rir kraftigt mogelskodat och flera i Joreningen som
iobbat drir inne under evenemong har blivit siuka. Marken som byggnaden stdr pd c)gs av en samfrillighet
och samtliga rigare har gett sitt medgivande titl foreningen att byggnaden fdr rivas och ersrittas av ny
byggnad, avtal bdr skrivas att nybyggnationen blir pd ofri grund. Foreningen hor tvd olika forstag pd
ersdttningsbyggnad: 1) Frjrrdd med kioskdel och uteservering under tak. 2) Frirrdd och Bagarstuga.
En bagarstuga kommer bli ett kostsomt proiekt men samtidigt tror foreningen att den skulle nyttjas och
uppskattas av mdnga' Byggnadsforslag och budget kommer arbetas Jram av foreningen. Forslag finns att
anvcinda donotionen frdn Bernhard Lor)f som dellikvid vid en eventuell nybyggnation, Byggnadsnrimnden
rir kontaktad och for rivning krcivs tiltstdnd och en materialinventering. Eventuellt kan ekonomiskt bidrog
sokas hos Kultur- och Fritidsndmnden. Foreningen har en idd att kontakta en byggnadsutbildning som
konske kan hjt)lpa till med byggnationen.

spdrkrilke - fdreningen har ansokt om spontonidrottsbidrag frdn Gagnefs Kommun fr)r inkop av ny
spdrktilke till Sturdkerspdret.

Belysning pd hockeyplan - foreningen har ansokt om spontanidrottsbidrag frdn Gagnefs Kommun fr)rinkdp ov ny LED-belysning till Sifferbo Ishockeyplan. Nuvarande belysning drar mycket strom och har kortdriftti d p e r b e ly sni ng stillfii il e,

Akustikplattor - fdreningen kommer sdka bidrag frdn Boverket for uppsdttning av okustikplattor i
undertaket pd storo & lilla salen for att dtimpa ljud.

Hockeysargen boriar bli i ddligt skick och styrelsen har bt)riat leta efter en brittre begagnad sarg.



Vid nrista driftgruppsdag sd kommer kiiket i bystugan inventeras pd porslin, uppltiggningsfot, skdlar med
mera och kompletteras med det som saknas.

lnskemdl inkom pd drsmdtet att ersdttning ft)r skidspdr bor hojas till de som sttiller upp och kdr. Arets
enorma vinter har inneburit mdnga fler spdrningstillftillen mot tidigare dr.

Vi beslutade att fortstitta med Sifferbolotteriet. Foreningen kommer anstika om nytt lotteritillstdnd fdr
3 dr framdt (2018-2021) och minska lotteriet till B0 lotter.

Bystugans prislista btir revideras i samband med varje drsmtjte - slyrelsen ser i dagsltiget inget behov av
att h tij a hyre spriserna.

Lrigenheten i bystugan rir sedan 72 mors 2078 uthyrd till ny fast hyresgtist.

20. Mtitet avslutades.

Bilagor som medfdljer detta protokoll:
Ntirvarolista
Verksamh etsb ertittel se fdr 2 0 1 7

Revision sb e rtittels e fdr 2 0 1 7

/6-F; H'r
Nrls-Erik Hedin, justerare & r1striiknare Mats4ry justerare & rtjstriiknare


