
Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor 

………………………………… 

Ekonomiska föreningar 

4 §   Trots 6 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och oavsett vad som 
anges i stadgarna, får styrelsen i en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma 
besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i 
första stycket i den paragrafen. Trots 5 § i samma kapitel och oavsett vad som anges i 
stadgarna, får styrelsen också besluta att ombud vid stämman får företräda fler än tre 
medlemmar. 

Trots 6 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar och oavsett vad som anges 
i stadgarna, får styrelsen inför ett visst fullmäktigemöte dels besluta att fullmäktige får delta i 
mötet genom ombud, dels fatta sådana beslut som anges i första stycket i den förevarande 
paragrafen även när det gäller fullmäktige. 

5 §   Trots 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får styrelsen i en 
ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman 
ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i stadgarna och utan att det 
anges i kallelsen till stämman. 

Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i 6 kap. 6 § andra 
stycket lagen om ekonomiska föreningar tillhandahållas medlemmarna även genom att 
publiceras på föreningens webbplats tillsammans med den information som anges i den 
paragrafen. Formuläret och informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under 
minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman. 

I stället för att publiceras på föreningens webbplats får formuläret och informationen 
tillhandahållas medlemmarna genom att senast en vecka före stämman lämnas till dem på 
det sätt som föreningen annars använder för att lämna information till medlemmarna. 

 

Från lagen om ekonomiska föreningar 

Poströstning 

6 §   I stadgarna får det bestämmas att medlemmarna före föreningsstämman ska kunna 
utöva sin rösträtt per post eller att styrelsen inför en föreningsstämma får besluta att 
medlemmarna ska kunna göra det. 

Andra stycket:  Om medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämman 
genom poströstning, ska det framgå av kallelsen hur de ska gå till väga. Det huvudsakliga 
innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om förslaget inte rör en fråga av 
mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen ska det bifogas ett formulär för poströstning 
som, med hänvisning till de framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade 
svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej. 

 


