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Information kring poströstning utan fysisk närvaro 

Obligatoriska ärenden på en stämma 

För den förening som önskar hålla antalet beslutspunkter på stämman till ett minimum, kan 
styrelsen föreslå bordläggning av de punkter som inte är helt nödvändiga att besluta om. Beslut 
om bordläggning fattas med enkel majoritet av poströsterna eller om minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade begära det genom sina poströster. Följande punkter måste dock en ordinarie 
föreningsstämma fatta beslut om: 

a) fastställande av resultat- och balansräkning,  
b) dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,  
c) beslut om ansvarsfrihet. 

Utöver dessa krävs formaliapunkter såsom ”Öppnande”, ”Fastställande av dagordning” med flera. Dessa 
motsvaras av dagordningspunkterna 1–12 samt punkt 19 i Bostadsrätternas mönsterstadgar. 
 
Förutsatt att exempelvis beslutsför styrelse, revisor och valberedning sitter kvar kan stämman föreslås 
besluta att skjuta på övriga punkter till en stämma vid ett senare tillfälle. Bostadsrättsföreningen bör även 
överväga att avvakta med beslut i icke obligatoriska frågor, som är av stor vikt och som bör diskuteras före 
beslut, till en senare föreningsstämma.  

Beslut att fortsätta stämman vid ett senare tillfälle 

En viktig demokratifråga är att medlemmarna ska ges möjlighet att ta ställning till om ett eller flera 
beslut inte ska behandlas på stämman. Därför måste poströstningsformuläret utformas så att det 
blir möjligt för medlemmarna att bordlägga ett ärende till en senare stämma. 
 
För att skjuta upp beslut räcker det att en tiondel av samtliga röstberättigade röstar för det. Om 
beslut skjuts upp till en stämma vid ett senare tillfälle ska den stämman vara en fysisk stämma 
alternativt digital stämma i kombination med poströstning. Om en förening vill slippa 
poströstningsförfarandet behöver samtliga medlemmar vara överens om att utesluta den 
möjligheten. 
Vid en föreningsstämma kan det alltså beslutas att fortsätta hålla stämman vid ett senare tillfälle. Ett 
sådant beslut fattas med enkel majoritet av poströsterna eller om minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade begära det genom sina poströster. När det gäller beslut om de obligatoriska punkterna, det 
vill säga att skjuta upp beslut om punkterna fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet ska den fortsatta 
föreningsstämman hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor efter beslutet. För övriga frågor finns 
inte någon sådan tidsfrist.  

Begäran om upplysningar 

Vid poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. Därför ska medlemmarna 
kunna lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Svaren, det vill 
säga upplysningarna, ska hållas tillgängliga för medlemmarna och skickas till den medlem som begärt 
upplysningarna senast fem dagar innan stämman. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna 
publiceras där. 

Att tänka på vid val 

Om styrelsen eller valberedningen har ett förslag till styrelsesammansättning, revisor och 
valberedning kan stämman föreslås besluta i dessa val genom att endast ange Ja eller Nej till 
förslagen. Det ska också finnas ett alternativ som gör det möjligt för medlemmen att rösta för 
bordläggning av ärendet. 
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Möjlighet till egna förslag ska ges för att inte sätta föreningsdemokratin ur spel. Vid val anses den 
som har fått flest röster vara vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. 
 

Hantering av poströster och röstlängd 

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden. Det är stämmoordförandens ansvar att fastställa 
respektive medlems inställning i de frågor som tagits upp i poströsten. Det betyder att det måste gå att 
identifiera medlemmen och dennes mening i frågan. Om det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller 
dennes mening i en fråga blir rösten ogiltig. 
En medlem som inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga får anses ha avstått från att rösta i 
den frågan.  
 

Protokollet 
I protokollet ska anges att stämman har hållits enbart genom poströstning. Protokollet ska för varje 
beslut innehålla uppgifter om antalet röster för eller emot ett förslag samt hur många som avstod 
från att rösta. 
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