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KALLELSE 
 

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Hinden kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 
 

TID: ONSDAGEN DEN 24 JUNI, 19:30 
PLATS: FOLKETS HUS GALLES GRÄND 4, NORRTÄLJE 

 

DAGORDNING 

1. Öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman i stadgeenlig ordning blivit utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Beslut om budgeten för nästkommande verksamhetsår 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

18. Val av valberedning 

19. Information från styrelsen 

a. Marie Östlund, ekonom på SBC, föredrar 2019 års resultat. 
b. Omröstning om gruppavtal bredband/ tv/ bredbandstelefoni  

20. Av medlemmar inlämnade motioner 

21. Stämmans avslutande 

 

Årsredovisningen delas ut separat från denna kallelse 

VÄLKOMNA! 

/STYRELSEN 
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INFORMATION STÄMMA 
 

CORONA 
 
På grund av rådande omständigheter med smittorisk måste årets stämma genomföras med 
stor försiktighet och enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
Styrelsen har konsulterat SBC hur den ska kunna genomföras så säkert som möjligt. För de 
medlemmar som räknas till riksgrupp finns alternativet att genom ett ombud med fullmakt 
rösta i frågor utan att närvara.  
Styrelsen har hyrt den största salen i Folkets Hus för att vi ska kunna hålla det avstånd till 
varandra som krävs. 

 
GRUPPAVTAL TV/BREDBAND/BREDBANDSTELEFONI 
 
Styrelsen har tittat på alternativet att teckna ett gruppavtal för tv, bredband och 
bredbandstelefoni.  
I dagsläget betalar föreningen för tv och de medlemmar som har bredband via husens nät 
har det enskilt. Avgiften för tv är planerad att specificeras och betalas av varje enskild 
lägenhet i framtiden, nuvarande avtal innebär 79kr/mån. 
Föreningen har istället undersökt alternativet att teckna ett gruppavtal där varje enskild 
lägenhet betalar själv för ett abonnemang på tv, bredband och bredbandstelefoni. För att 
teckna ett gruppavtal krävs det att alla lägenheter ansluts för att få ett så fördelaktigt avtal 
som möjligt. Ett gruppavtal skulle innebära att de som idag har bredband skulle få ett bättre 
pris på bredband, inklusive tv och telefon (exklusive samtalsavgifter som debiteras efter 
förbrukning), men det skulle även innebära att de som idag inte har något bredband skulle få 
en ökad månadskostnad. Föreningen har fått in en offert från Telia, som idag levererar till 
vårt nät och fler offert från andra operatörer är på väg in. 
Omröstning kommer ske om föreningen ska teckna ett gruppavtal eller fortsätta som det är 
nu, med gemensamt tv abonnemang och enskilt bredband. 

 

 


