Årsmöte i Corona-tider
Myndigheternas särskilda föreskrifter ska givetvis följas.
Denna text beskriver endast hur ni kan agera om ni inte kan, eller
vill, genomföra er föreningsstämma i enlighet med era stadgar.
Föreningens stadgar anger normalt en sista tidpunkt som den ordinarie
föreningsstämman (årsmötet) ska genomföras. Så här i Corona-tider har
REVs kansli fått in frågor om hur man kan agera om man inte kan, eller vill,
samla föreningens medlemmar till en stämma. Frågeställningarna är
ungefär så här:
”Vi måste enligt stadgarna ha stämman innan mars utgång. Vad händer
om vi inte följer stadgarna och har stämman i april-maj istället?”
”Ingen i styrelsen vill samla medlemmarna till ett årsmöte då man vet
riskerna idag. Måste vi följa stadgarna?”
Frågorna rymmer främst två aspekter ur ett förvaltningsperspektiv. Måste
stadgarna följas, och hur gör föreningen om det blir tomt i kassan?
Grundföresatsen är naturligtvis att stadgarnas paragraf om
stämmotidpunkt ska hållas. Det finns dock rättsfall som konstaterat att
det kan finnas anledning till att en stämma inte hålls enligt stadgarna, och
att en för sent genomförd stämma ändå är korrekt och gällande. Om det
är omöjligt eller bedöms olämpligt att genomföra stämman stadgeenligt
kan föreningen alltså besluta att senarelägga den. REVs rekommendation
är i sådant fall att stämman genomförs snarast då det medicinska läget
förbättrats. Kallelse ska då göras med stadgeenlig framförhållning och
formalia.
Att hålla en ordinarie stämma är oftast en förutsättning för att få
påfyllning i kassan genom beslut om utdebitering. Utan stämma kan ingen
formell avisering av årsavgift göras. Om föreningens ekonomiska situation
är sådan att tillskott krävs så är REVs rekommendation att göra en
avisering av ett frivilligt förskott. De belopp som då aviseras kan antingen
motsvara vad det som styrelsen har för avsikt att utdebitera om den
framtagna budgeten skulle antas, eller också kan man avisera ett lägre
belopp. Det är viktigt att i aviseringen tydligt ange att det rör sig om en
frivillig förskottering av den kommande årsavgiften, och att motsvarande
belopp kommer att vara fastigheten tillgodo när den kommande
utdebiteringen av årsavgift beslutas och aviseras.
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Kompletterande
Frågor & Svar
Kan en stämma hållas på
distans, t.ex. via Skype eller
telefon?
Nej, regelverket medger inte
det. En stämma med beslutsfattande måste vara ett
fysiskt möte.
Finns det någon undre gräns
för hur få som får vara på
mötet för att det ska räknas
som beslutsfört?
Nej, formellt finns det ingen
undre gräns med det är
naturligtvis alltid bra för
beslutens legitimitet att så
många som möjligt deltar.
Om man bestämmer att
skjuta på stämman, måste
man besluta om ett nytt
datum redan nu?
Det är nog ingen idé att
besluta om ett nytt datum
innan man vet att utvecklingen stabiliserats.
Så fort det bedöms möjligt
att hålla en stämma ska
kallelse ske med framförhållning och innehåll enligt
föreningens stadgar.
Vi är en liten förening och det
finns inga särskilda förslag,
kan vi genomföra stämman
ändå, även om bara ett fåtal
kommer?
Ja, det går bra.
Är det något särskilt vi måste
tänka på om vi genomför
stämman?
Ja, man rekommenderas
göra en riskbedömning och
vidta riskreducerande
åtgärder, se:
www.folkhalsomyndigheten.se

