Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen
Sicklahus 1999-04-22.
Före stämman presenterade LjungbergGruppen utvecklingen av Atlas Copcos område, samt
trafikfrågorna belystes.
§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 Ulrika Styrefors.
§5
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes
David Nordberg och Gunnar Lindqvist.
§6
Att kallelse till stämman har skett enligt föreningens stadgar godkändes.
§7
Regler för röstlängd fastställdes.
§8
Redovisningen för verksamheten 1998, årsredovisning 1998 samt budget och arbetsplan för 1999
föredrogs av Stig Karlsson.

§9
Vår externa revisor Leif Bengtsson föredrog revisionsberättelsen som godkändes av stämman.
§ 10
Den föredragna balans- och resultaträkningen godkändes av stämman.
§ 11
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998.
§ 12
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets vinst.
§ 13
Föreslagna styrelsearvoden för 1999 på 150.000 kr godkändes av stämman. Samt ett extra arvode på
20.000 kr gällande byggledning i samband med fasad- och balkongrenoveringen.
§ 14
Följande val fastställdes av stämman:
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Extern revisor
Intern revisor
Revisorssuppleant

Hans Svangren
Christer Nyqvist
Martin Kihl
Dan Hörnberg
Ulrika Styrefors
Lindebergs Revisionsbyrå
Kontaktman: Leif Bengtsson
Sune Åsvik
Gunnar Lindqvist

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Omval
Nyval
Nyval
Omval
Nyval
Omval

1 år
1 år

Omval
Omval

§ 15
Följande val fastställdes av stämman:
Valberedning

Nils Erik Johansson
Sture Eriksson
Marita Lindberg

Sammankallande

§ 16
Christer Nyqvist föredrog status vad gäller Kabel-TV.
Stämman gav styrelsen fullmakt att slutföra förhandlingarna med i första hand Telia med reservation
för Stjärn-TV.
§ 17 Trafiksituationen på Järlaleden.

Synpunkter som framfördes av stämman var:
- Den tunga trafiken skall bort från Järlaleden
- Tunga trafik kan som nu gå på Planiavägen.
- Infarten flyttas till Sickla Industriväg.
- Infart från Vämdövägen.
Styrelsen är remissinstans och skall i sitt remissvar beakta stämmans synpunkter.
§ 18 Övriga frågor
Angående bebyggelsen på Daggkåpan.
Styrelsen är även här remissinstans och skall formulera remisssvaret med utgångspunkt från
stämmans synpunkter.
- att husen ej byggs längre ner mot vattnet än vad fläkthuset i dag står.
- att det vänstra huset, från vattnet sett, inte byggs så att huskropparna kan flyttas lite längre bort
mot ABB-huset
- att husen ej byggs högre än de nu tänkta tre våningarna
§ 19
Ordförande tackade styrelsen för insatserna under verksamhetsåret och önskade lycka till i det
fortsatta styrelsearbetet och avslutade stämman.

------------------------Ulrika Styrefors

Justeras

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

------------------------David Nordberg

--------------------------Gunnar Lindqvist

