2000-04-17

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen
Sicklahus 2000-04-12.
§1
Stig Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§2
Förteckning upprättades över närvarande medlemmar.
§3
Till ordförande för stämman valdes Nils Erik Johansson.
§4
Till sekreterare för stämman valdes Martin Kihl.
§5
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
Dan Hörnberg och Marju Poikolainen.
§6
Att kallelse till stämman har skett enligt föreningens stadgar godkändes.
§7
Regler för röstlängd fastställdes.
§8
Redovisningen för verksamheten 1999, årsredovisning 1999 samt budget och arbetsplan för 2000
föredrogs av Stig Karlsson, som också bifogats till kallelsen. En långsiktsplan för de närmsta tio åren
beskrevs också översiktligt.
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§9
Föreningens interna revisor Sune Åsvik föredrog revisionsberättelsen som godkändes av stämman.
§ 10
Den föredragna balans- och resultaträkningen godkändes av stämman.
§ 11
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.
§ 12
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets vinst.
§ 13
Föreslagna styrelsearvoden för 2000 på 150.000 kr att fördelas fritt mellan styrelsens ledamöter
godkändes av stämman.
§ 14
Följande val fastställdes av stämman:
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Extern revisor
Intern revisor
Revisorssuppleant

Stig Karlsson
Tuija Johansson
Gunilla Åsvik
Lindebergs Revisionsbyrå
Sune Åsvik
Gunnar Lindqvist

2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Omval
Nyval
Nyval
Omval
Omval
Omval

§ 15
Följande omval av valberedningen fastställdes av stämman:
Valberedning

Nils Erik Johansson
Sture Eriksson
Marita Lindberg

Sammankallande

§ 16
-

Den motion som kommit in om att styrelsen skall utreda huruvida
-

om det finns intresse,
om det är möjligt (bygglov etc) samt
hur det skulle gå till
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att glasa in balkonger mot Järlaleden och Gillevägen.
Stig Karlsson redogjorde för att det enligt föreningens stadgar är upp till varje medlem att utreda
möjligheter samt söka bygglov för den typ av förändringar som är av denna karaktären. Det är
sedan upp till styrelsen att, utifrån detta underlag samt eget beredande av ärendet, ta beslut om
huruvida en sådan förändring av fasaden skall tillåtas.
Stämman avslog med detta som grund motionen och de medlemmar som har intresse för frågan
uppmanas själva fortsätta driva frågan och komma med ett förslag till styrelsen för beslut.
-

En fråga kom upp angående vem som ansvarar för eldragningar i lägenheten och Hans Svangren
klargjorde att detta är varje medlems skyldighet att själva finansiera samt att se till att det
genomförs på ett professionellt sätt. Sponsring har dock skett från föreningen vid olika tillfällen
när akuta problem uppstått.

-

Städningen har varit bristfällig den senaste tiden i trappuppgångarna pga byte av städare.

-

En fråga kom upp om att bänkarna i tvättrummen ej byts ut vid målningen av tvättstugorna.
Dessa ansåg stämman vara dåliga och Hans Svangren tog på sig att lägga på en white-board på
varje bänk.

-

Städningen har varit bristfällig under året i tvättstugorna av föreningens medlemmar. En
förbättring på denna punkt önskades av både styrelsen och stämman.

§ 17
Ordförande tackade styrelsen för insatserna under verksamhetsåret och önskade lycka till i det
fortsatta styrelsearbetet och avslutade stämman.

------------------------Martin Kihl

Justeras

-------------------------------Nils Erik Johansson

------------------------Dan Hörnberg

--------------------------Marju Poikolainen

