
KALLELSE TILL HSB SÖDERTÄLJES 
FÖRENINGSSTÄMMA 2020
10 JUNI, KL. 18

Till:  Valda ombud till HSB Södertäljes föreningsstämma
Plats:  HSB Södertälje, Morabergsvägen 33A, eller digitalt

Du kallas till ordinarie föreningsstämma onsdag den 10 juni, kl. 18.00. (Registrering från 17.30 för de 
som avser närvara fysiskt eller digitalt.)

Du som meddelar att du vill delta digitalt kommer att få en inbjudan med särskild länk för att 
ansluta via Teams.

Du som väljer att delta genom poströstning gör det genom att fylla i bifogat formulär för poströstning 
som returneras i bifogat kuvert senast HSB Södertälje tillhanda den 5 juni kl. 18.00.

Bilagor Dagordning, Årsredovisning, Underlag för poströstning, Valberedningsinstruktion, Valbered-
ningens förslag och redogörelse, Motion från Brf Österåt samt styrelsens yttrande över motionen.   

Under punkt 17 Beslut om grundtal föreslår styrelsen upp till 200;1 fullmäktige, därefter ytterligare 1 för varje 200

Under punkt 18 Beslut om medlemsavgift föreslår styrelsen oförändrad avgift vilket innebär:
 » att grundavgiften för bostadsrättsföreningar är 5 000 kronor
 » att medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar är 300 kronor per lägenhet
 » att medlemsavgiften för fria medlemmar är 300 kronor

Under punkt 19 Beslut om arvode och principer föreslår styrelsen oförändrat arvode till valberedningen vilket 
innebär 1 700 kr/möte.

Under punkt 30 Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma föreslår styrelsen 
Erik Andersson och Bengt Zetterberg som fullmäktige samt Dan Björklund och Cecilia Högberg som 
suppleanter. 

Under punkt 31 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden 
som angivits i kallelsen föreslår styrelsen att motionen ska anses besvarad. 

Anmäl om du har för avsikt att delta fysiskt, digitalt eller via poströstning senast 1 juni till 
HSB Södertäljes Kund- och medlemscenter via mail info.sodertalje@hsb.se, eller tel. 010-442 56 50.  

Om föreningen har valt nya ombud var vänlig och överlämna handlingarna till dessa eller till 
bostadsrättsföreningens ordförande.

Välkommen! 

HSB Södertälje

Cecilia Högberg
vd


