
Genomföra en stämma med fullmakter 
 
Som framgår av vår Corona-information från 2021-01-12 så är REVs rekommendation 
gällande stämmor i dagsläget att antingen skjuta upp dessa om de inte kan hållas utomhus, 
eller genomföra dem helt via fullmakter.  
 
Hur genomför man då en stämma med en stor mängd fullmakter? 
 
Först och främst måste styrelsen innan stämman besluta att tillämpa §10 i den tillfälliga 
lagen (2020:198) om undantag vid stämmor, och besluta hur många fullmakter som ska 
tillåtas per deltagande person. Styrelsen kan välja ett fast antal, men det kan också vara 
obegränsat. Hur många som är lämpligt beror på föreningens storlek, hur många 
medlemmar som finns jämfört med hur många personer som bedöms närvara på stämman. 
 
Styrelsen måste också i kallelsen meddela vad som gäller för fullmakter. Informationen om 
detta måste vara extra tydlig när ett stort antal fullmakter ska tillåtas. 
 
REV har tagit fram en fullmaktsmall med möjlighet för fullmaktsgivarna (medlemmarna) att 
uttrycka sin vilja i de olika beslutspunkterna. Vill styrelsen använda denna så måste den 
anpassas efter den aktuella dagordningen för stämman. Fullmakten skickas med tillsammans 
med kallelsen. Om medlemmar inte vet vilken person de vill ska företräda dem så kan de 
skriva ”ledamot i styrelsen” istället för ett namn på sitt ombud. Att uppmana medlemmarna 
att skicka in sin fullmakt med viljeyttring till valfri ledamot i styrelsen kan vara det enklaste 
sättet att genomföra stämman. Styrelsen bestämmer själv om man vill få in fullmakter via 
brev eller om man även godtar t.ex. scannade underskrivna fullmakter via e-post. 
 
Vill någon ta del av uppgifter i debiteringslängden inför stämman får ni uppmana dem att 
göra det genom att höra av sig till någon utsedd person i styrelsen. 
 
Stämman måste vara ett fysiskt möte som sker på en plats och tid som meddelas 
medlemmarna. Lämpligtvis planerar man att 3-4 ledamöter från styrelsen deltar, samt en 
revisor. Det ger utrymme för ytterligare ett par medlemmar att delta men styrelsen bör 
tydligt i kallelsen ange att man i första hand uppmanar medlemmarna att lämna fullmakt. 
Om det dyker upp medlemmar så att det totala antalet deltagare blir fler än 8 får man 
försöka be även dessa att lämna en fullmakt istället för att delta. Om det inte går bör 
styrelsen ställa in stämman för att inte bryta mot Corona-restriktionerna. 
 
Stämman genomförs på vanligt sätt genom att punkterna på dagordningen gås igenom. Vid 
varje punkt meddelar de deltagande hur viljeyttringarna ser ut på de fullmakter de 
företräder. Om samstämmigheten i en fråga är stor kan man besluta med acklamation som 
vanligt, men om någon närvarande begär att rösterna ska räknas så ska det göras och 
protokollföras. Om någon som lämnat fullmakt har angivit att de önskar att rösträkning sker 
så ska även det leda till att rösterna räknas och resultatet protokollföra. 
 
Protokoll upprättas, justeras och distribueras på samma sätt som vanligt. 
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