
1. Aktuell punkt på dagordningen meddelas av 
mötesordförande. 

2. Beroende på vilket ärende det gäller får ordföranden, vd, 
styrelserepresentant, revisor eller motionär möjlighet att ge 
ett inledande anförande till det aktuella ärendet. 

3. Ordföranden lämnar fritt för andra att begära ordet. 
4. När inga fler namn finns på talarlistan och ordföranden 

kontrollerat att alla förslag uppfattats korrekt ställs frågan 
om debatten kan avslutas (efter att debatten avslutats kan 
ingen få ordet annat än i ordningsfrågor). Ordföranden 
frågar därefter om stämman är redo att gå till beslut. 

5. Ordföranden lägger fram ett förslag på 
propositionsordning, vilket innebär i vilken ordning 
stämman ska besluta om de yrkanden som ligger för 
beslut, förutsatt att det finns fler yrkanden än ”antas” och 
”avslås”.

6. Stämman får besluta om den godkänner 
propositionsordningen. 

7. Stämman beslutar om propositionsordningens yrkanden.
8. Beslutet annonseras.

Begära ordet 

Alla som får rösta har rätt att yttra sig och ställa frågor under 
stämman. Den som har lämnat in en motion har naturligtvis 
rätt att yttra sig under behandlingen av motionen. När 
debatten är i gång begär man ordet genom att räcka upp 
antingen handen eller det röstkort som medlemmar och 
ombud fått vid inregistreringen. 

Under pågående stämma är det inte möjligt att göra några 
stora förändringar i en punkt på dagordningen eller väcka 

nya beslutsärenden än dem som finns i stämmokallelsen. 
Det skulle vara odemokratiskt eftersom icke-närvarande 
medlemmar då inte skulle ges möjlighet att delta i beslutet. 

Streck i debatten

En debatt kan avslutas även om det finns talare kvar på 
talarlistan om det begärs streck i debatten. Ordföranden frågar 
då stämman om beslut om streck i debatten vilket vid bifall gör 
att debatten avslutas efter att aktuella yrkanden justerats och 
de röstberättigade fått en sista chans att anmäla sig som talare.  

Tidsbegränsning

Om en debatt drar ut på tiden kan de röstberättigade begära 
tidsbegränsning. Om stämman röstar för en sådan tvingas 
talarna koncentrera sina uttalanden till en förutbestämd 
tidslängd. 

Ajournering

Ajournering betyder att stämman beslutar om ett kortare 
avbrott. Alla med rösträtt kan föreslå ajournering och de 
vanligaste orsakerna är kaffepauser och liknande. Ajournering 
kan också användas till anskaffandet av kompletterande 
information. Det är viktigt att tänka på att ajourneringen 
inte föreslås i onödan utan används när det verkligen är 
nödvändigt. 

Nominering

Nominering innebär att man föreslår en person som kandidat 
till en förtroendepost. Valberedningens nominering av 
kandidater föreligger alltid automatiskt. Alla röstberättigade 
har rätt att nominera andra kandidater än valberedningens 
nominering. 

Ordningsfråga

Vid frågor eller förslag som berör mötesordningen kan 
ordningsfråga påkallas. Det kan handla om exempelvis yrkande 
på ajournering, stadgetolkning, tidsbegränsning eller streck i 
debatten. Det görs genom att den som vill ställa frågan ropar 

Stämmoguide

Allmänt

På stämman eftersträvar vi en öppen och hjärtlig stämning där 
alla ska kunna och vilja delta. Alla medlemmar är lika viktiga och 
alla synpunkter och förslag värderas lika högt. I den här guiden 
hittar du information om hur stämman går till. Information om 
regelverket kring stämmor (hur du lämnar in en motion, ger 
fullmakt osv.) hittar du under frågor och svar.

Beslutsordning 

Allmänt

Den här guiden hjälper dig att använda fullmakt på rätt sätt 
när du vill låta någon annan företräda dig vid stämman. Vi 
rekommenderar dig att använda bifogade fullmaktsmallar och 
att skicka in kopia av din fullmakt till Stim för kontroll i förväg.

Fullmakt för fysisk person (privatperson)

För ombud som företräder fysiska personer (även enskild 
firma) gäller följande:

1. Fullmakten ska vara skriftlig. 
2. Fullmakten ska vara underskriven av den medlem som 

ombudet företräder.
3. Fullmakten ska vara daterad och högst ett år gammal.
4. Det ska tydligt framgå att fullmakten avser aktuell 

stämma.
5. Fullmakten ska vara bestyrkt av två vittnen, som är 

namngivna och har signerat fullmakten. 
6. Ett ombud kan företräda högst tre fysiska personer och 

intressekonflikt får inte föreligga mellan medlemmen 
och ombudet, vilket bland annat innebär att ett ombud 
som är medlem i egenskap av förlag inte kan ha fullmakt 
för en upphovsperson och vice versa. Ombudet kan inte 
heller företräda förlag och upphovspersoner samtidigt.  

Fullmakt som inte uppfyller samtliga krav ovan riskerar att 
inte godtas. Du rekommenderas därför att använda Stims full-
maktsmall och att kontrollera fullmakten i förväg genom att 
skicka in en inskannad kopia till stamma@stim.se. På så sätt 
kan du vara säker på att du kan använda dig av din fullmakt. 
Det sparar också tid för dig vid inpasseringen på stämman.

Biträde för fysisk person

Varje medlem får ta med ett biträde till stämman. Biträdet 
måste anlända tillsammans med medlemmen och ska regist-
reras vid inpassage. 

Fullmakt för juridisk person

För ombud som företräder juridiska personer gäller följande:

1. Fullmakten ska vara skriftlig. 
2. Fullmakten ska vara underskriven av behörig ställföre-

trädare för den medlem som ombudet företräder (läs mer 
under Behöriga ställföreträdare för juridiska personer).

3. Fullmakten ska vara daterad och högst ett år gammal.
4. Det ska tydligt framgå att fullmakten avser aktuell 

stämma.
5. Fullmakten ska vara bestyrkt av två vittnen, som är 

namngivna och har signerat fullmakten. 
6. Ett ombud kan företräda högst tre juridiska personer. 

Dock får intressekonflikt inte föreligga mellan ombudet 
och medlemmar som ombudet företräder. Ett ombud 
som är medlem i egenskap av förlag kan därför inte ha 
fullmakt för en upphovsperson och vice versa.  

Fullmakt som inte uppfyller samtliga krav ovan riskerar att 
inte godtas. Du rekommenderas därför att använda Stims full-
maktsmall och att kontrollera fullmakten i förväg genom att 
skicka in en inskannad kopia till stamma@stim.se. På så sätt 
kan du vara säker på att du kan använda dig av din fullmakt. 
Det sparar också tid för dig vid inpasseringen på stämman.

Biträde för juridisk person

Varje medlem får ta med ett biträde till stämman. Biträdet 
måste anlända tillsammans med medlemmen och ska regist-
reras vid inpassage.

Behöriga ställföreträdare för juridiska per-
soner

Juridiska personer kan företrädas på stämman av behöriga 
ställföreträdare enligt lag. Dessa behöver inte någon fullmakt, 
men måste kunna visa sin behörighet att ensam eller i fören-
ing med andra personer företräda associationen i fråga. 

Fullmaktsguide
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Vilka personer som kan företräda en association beror på 
associationsformen i fråga. I den här listan följer några av de 
vanligaste företrädarna:

Aktiebolag 
1) Fler än hälften av styrelseledamöterna tillsammans 
2) VD 
3) Särskild/a firmatecknare

Handelsbolag
Var och en av bolagsmännen.

Kommanditbolag
Var och en av bolagsmännen (komplementär). Inte komman-
ditdelägare.

För alla som inte är behöriga ställföreträdare enligt ovan 
krävs fullmakt av någon behörig ställföreträdare. Detta gäller 
även enskilda styrelseledamöter, aktieägare, styrelseordfö-
rande osv.

Specialfall

Enskild firma
En enskild firma är inte en egen juridisk person, utan syftar till 
den verksamhet som en fysisk person bedriver i sitt person-
nummer. För en enskild firma som vill företrädas av ett ombud 
på stämman gäller fullmaktsreglerna för fysisk person.

Prokura
Prokura utgör en form av fullmakt och prokuristen är således 
inte en ställföreträdare för associationen. Då en prokura bland 
annat inte uppfyller kravet på att avse en viss stämma, kan 
prokura inte godtas som fullmakt att företräda en medlem på 
stämman. Prokurist måste därför ha särskilt utfärdad fullmakt 
i enlighet med reglerna om fullmaktsreglerna för juridiska 
personer. 
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