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Tillfällig lag medger enbart poströstning efter beslut av styrelsen 
I dessa tider av begränsad fysisk kontakt har även 

lagar och förordningar påverkats.  

En ny och tillfällig lag börjar gälla den 18 maj, 

lagen kan tillämpas på stämmor som hålls 

tidigast från det datumet.  
 

Lagändringen syftar till att motverka spridningen 

av det virus som orsakar covid-19 och underlätta 

för föreningar att genomföra stämmorna utan 

hälsorisker för medlemmar och andra. 
 

Lagen kompletterar de regler som nyligen införts 

genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag 

för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. 

HSB har informerat sina olika styrelser och 

betonar att det är ytterst angeläget att 

föreningsstämmor i det rådande läget kan 

genomföras på ett sådant sätt att risken för 

smittspridning minimeras.  

 

Lagen innebär att det finns ytterligare två 

valmöjligheter för hur en stämma kan 

genomföras, antingen genom elektronisk 

uppkoppling i kombination med poströstning 

eller genom att medlemmarna enbart deltar 

genom poströstning.  
 

Det finns starka skäl att begränsa det fysiska 

deltagandet vid föreningsstämmor i så stor 

utsträckning som möjligt. Brf Slottsskogen har 

132 lägenheter med boende 70 år eller äldre och 

att genomföra en fysisk stämma innebär 

uppenbara risker och svårigheter.  

 

Styrelsen i Brf Slottsskogen beslutade på sitt 

möte 18 maj att ordinarie föreningsstämma 2020 

ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart 

poströstning och att utomstående inte ska ha rätt 

att närvara. 

 



I det här numret av vår tidning beskriver vi därför hur HSB har instruerat oss att genomföra vår 

stämma. Kallelse till poströstande föreningsstämma kommer separat. 

HSB Göteborg har tagit fram ett speciellt formulär för poströstning som anpassas till respektive 

förening.  

Det anpassade formuläret kommer dels att delas ut till samtliga hushåll genom brevinkastet, dels att 

finnas åtkomligt på föreningens hemsida under minst en vecka närmast före stämman och dagen för 

stämman.  

Regelverket stipulerar att formulär och information ska tillhandahållas senast en vecka före 

stämman.  
 

Vid enbart poströstning ska poströsten ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria 

vardagen närmast före stämman. Vid utformning av protokollet ska föreningen, enligt den tillfälliga 

lagen, för varje beslut, i stämmoprotokollet eller i en bilaga till protokollet redovisa:  

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut, och  

2. antalet röster som medlemmar som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, (det 

vill säga hur många som röstat blankt).  

HSB säger vidare att Bostadsrättsföreningen bör överväga att avvakta med beslut till en senare 

föreningsstämma i frågor som inte är obligatoriska och som kan avvakta utan olägenhet samt är av stor 

vikt och bör föregås av diskussion.  

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om: 

a) fastställande av resultat- och balansräkning,  

b) dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,  

c) beslut om ansvarsfrihet,  

d) de punkter som enligt stadgarna ska behandlas på en ordinarie föreningsstämma. 

 

De som önskar göra ett minimum av beslut kan med fördel bara besluta om a) - c) ovan samt 

bordlägga punkterna i d) ovan som kan vänta utan olägenhet till en stämma vid ett senare tillfälle. 

 

Styrelsen för Brf Slottsskogen väljer därför att bordlägga samtliga motioner till ett senare tillfälle; dels 

för att röstsedeln blir mycket komplex med 24 motioner med ca två-fyra frågor inom nästan varje 

motion, dels för att motioner brukar engagera på ett annat sätt och därmed kräver diskussionsutrymme. 

Medlem som har avgett poströst förs in i röstlängden och anses som deltagande vid föreningsstämman.  
 

Formuläret för poströstning ska innehålla hänvisningar till de förslag till beslut som anges i kallelsen. I 

anslutning till varje förslag ska det finnas tre likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna 

”Ja”, ”Nej” och ”Anstå till fortsatt stämma”. 

Det ankommer på stämmans ordförande att avgöra om medlemmens inställning i de frågor som 

poströsten avser går att fastställa. I detta ligger att det måste stå klart att poströsten härrör från en viss 

identifierbar medlem. En medlem som inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga får anses 

ha avstått från att rösta i den frågan.  

Om flera poströster skulle ges in av en röstande är det en rimlig utgångspunkt att det är den senast 

daterade poströsten som gäller, i den mån rösterna är inbördes motstridiga. Detsamma torde gälla om 

flera innehavare av en bostadsrätt avger motstridiga poströster i en fråga där de endast har en röst 

tillsammans.  

Det ligger, enligt förarbeten till den tillfälliga lagen, på styrelsen och stämmoordföranden att överväga 

hur olika praktiska frågor ska hanteras, till exempel när det gäller godkännande av dagordning, val av 

ordförande och upprättande av röstlängd och protokoll. I styrelsens ansvar ingår också att, inom lagens 

ramar, besluta hur själva poströstningen ska gå till.  
 

Övrig information  
I det här numret har styrelsen valt att enbart informera om den kommande föreningsstämman och 

lägger övrig information i numret som kommer efter juni månads styrelsemöte. Aktuella händelser 

finns att läsa om på hemsidan och informaton av mer akut karaktär sätts i hissar och entréer.  


