
RÄTT ATT NÄRVARA  
VID FÖRENINGSSTÄMMA

Huvudregeln, som gäller för alla ekonomiska föreningar, är att föreningens medlemmar har rätt att 
närvara på föreningsstämman. I lagen om ekonomiska föreningar anges att föreningsstämman kan 
besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara på stämman. För ett sådant beslut krävs  
dock enhällighet av samtliga röstberättigade på föreningsstämman.

Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har 
alltid rätt att närvara. Med stämmofunktioner menas till 
exempel styrelseledamöter, stämmoordföranden eller 
protokollföraren närvara. 

HUR REGLERAS DETTA I STADGARNA?

NÄRVARORÄTTEN
§ 14 2011 års HSB normalstadgar för brf, version 5.

”…..Föreningsstämman får besluta att den som 
inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på 
annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstäm-
man. Ett sådant beslut är giltigt endast om det 
biträds av samtliga röstberättigade som är närva-
rande vid föreningsstämman. 

Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer 
har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman."

BESLUT PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 17 punkt 5 (2011 års HSB normalstadgar för brf,  
version 5).

Som en särskild punkt i dagordningen finns 
”Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman”. 
Ordföranden vid stämman ska fråga om det finns 
andra personer än medlemmar, ombud, biträden 
eller andra stämmofunktionärer närvarande vid 
stämman. Om så är fallet ska beslut fattas om  
de ska ha rätt att närvara eller inte. Såsom ovan 
beskrivits krävs enhällighet av de röst berättigade 
på stämman.

REKOMMENDATION DÅ FÖRENINGSSTÄMMAN  
SÄGER NEJ TILL NÄRVARO
Föreningsstämmans beslut måste givetvis accepteras. 

Ibland kan styrelsen ha med en ekonom, förvaltare 
eller entreprenör för att presentera något för medlem-
marna. Om en föreningsstämma beslutar att inte tillåta 
den aktuella personen att närvara kan stämman besluta 
att göra ett uppehåll i stämman (ajournera stämman). 
Ett sådant beslut kräver enkel majoritet (det vill säga mer 
än hälften av rösterna på stämman). Föredragningen 
kan då göras och stämman därefter återupptas. I proto-
kollet antecknas då att föreningsstämman ajourneras.
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HAR DU FRÅGOR

Har du frågor kring de ändringar som skett och hur det 
påverkar dig och din bostadsrättsförening? Kontakta din 
HSB-förening eller ring HSBs juridiska medlemsrådgivning  
som är öppen varje vardag mellan klockan 9.00 – 15.00  
på 0771 – 472 472.
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