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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. 
 
Myndigheternas råd har nu kompletterats med bland annat följande: 
 

”…föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om 
mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.” 
 
Se www.folkhalsomyndigheten.se 
 
Den 15 april väntas också en tidsbegränsad lag börja gälla. För samfällig-
hetsföreningar innebär den att: 
 

”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och 
oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällig-
hetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud 
får företräda fler än en medlem.” 
 
Se propositionen på www.regeringen.se 
 
Ändringen i den tidsbegränsade lagen ger alltså möjlighet för styrelsen att 
inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att dels minska 
antalet som fysiskt deltar vid stämman, dels underlätta för medlemmar 
att kunna rösta utan att behöva delta fysiskt. Styrelse har för användning 
av lagen att innan kallelse sker bestämma hur många medlemmar ett 
ombud får företräda och i kallelse till stämman ange sitt beslut. 
För fullmakter kan REVs mall användas. 
 
 
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?”

Kompletterande 
Frågor & Svar 
 
 
Vad händer med den valda 
styrelsen om stämman skjuts 
upp? 
Mandattiden för ledamöter, 
suppleanter etc löper 
normalt mellan ordinarie 
stämmor ett eller två år. Om 
ordinarie stämma av legitim 
anledning blir senarelagd 
sitter man kvar tills den sker. 
 
Gäller förbudet om max 50 
personer på en samman-
komst för en stämma? 
Nej, det gör det inte. 
Stämman räknas som en 
privat tillställning eftersom 
den bara är till för medlem-
marna. Men nu finns ju  
också det tydliga rådet att 
föreningar bör skjuta upp 
stämmor. Den tillfälliga lagen 
möjliggör också att stämmor 
genomförs med få deltagare 
med insamlade fullmakter. 
 
Får man rösta ”hur som helst” 
med en fullmakt? 
Nej, inte om fullmakts-
givaren låtit fullmakten 
innehålla viss bestämd 
uppfattning om en särskild 
fråga som det skall röstas 
om, t.ex. att det angivits 
vilket av flera svarsalternativ 
som fullmaktsgivaren vill 
lägga sin röst på. 
 
Kan en stämma hållas på 
distans, t.ex. via Skype eller 
telefon? 
Nej, regelverket medger inte 
det. En stämma med besluts-
fattande måste vara ett 
fysiskt möte. 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/
https://www.regeringen.se/49685c/contentassets/4b893711e9b449d0bde950d684f2bd9e/prop-201920-143.pdf
https://www.revriks.se/media/1110/fullmakt-foereningsstaemman-2015.doc


 
Frågorna ovan 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. 

 

forts. Kompletterande 
Frågor & Svar 
 
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 ut-
vecklingen stabiliserats. 
Så fort det bedöms möjligt 
att hålla en stämma ska 
kallelse ske med framför-
hållning 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 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

