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Frågor avseende särskild granskning och extra föreningsstämma 

Bakgrund 

Med anledning av den skrivelse titulerad ”Begäran om särskild granskningsman” som inkommit 
till STIMs styrelse den 10 januari 2017 (”Begäran”) har vissa frågor angående särskild granskning 
och extra föreningsstämma aktualiserats. I denna promemoria redogörs för det juridiska ramverket 
kring dessa frågor.  

Sammanfattning 

• Särskild granskning genomförs efter beslut på föreningsstämma. Om minst en tiondel av 
samtliga röstberättigade medlemmar, alternativt en tredjedel av de närvarande 
röstberättigade medlemmarna, röstar för ett förslag om särskild granskning, är STIMs 
styrelse skyldig att inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att granskare utses. Ett 
förslag om särskild granskning kan endast framställas i anknytning till en 
föreningsstämma. 
 

• Om en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär att extra föreningsstämma ska 
hållas är STIMs styrelse skyldig att kalla till sådan inom två veckor från det att en skriftlig 
begäran inkommit. Den extra föreningsstämman måste hållas inom sex veckor från att 
begäran inkommit. 
 

• Den Begäran som inkommit till STIM utgör ett förslag om särskild granskning och kan 
behandlas först vid den ordinarie föreningsstämman 2017. De medlemmar som lämnat in 
Begäran har dock möjlighet att begära att extra föreningsstämma hålls, varvid förslaget i 
stället kan tas upp på sådan föreningsstämma. 
 

1 Förslag om särskild granskning 

Varje röstberättigad föreningsmedlem har enligt 8:17 lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 
(”EFL”) rätt att föreslå att Bolagsverket ska utse en granskare för att genomföra särskild 
granskning.1 Ett sådant förslag kan framställas antingen på ordinarie föreningsstämma, oavsett om 
ärendet finns upptaget i kallelsen eller inte, eller på en extra föreningsstämma om det framgår av 

                                                      
1 En granskare ska enligt 8:17 EFL genomföra en särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid 
eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen. 



 

  2  

 

kallelsen att ärendet ska behandlas. Detta innebär att varje röstberättigad medlem har rätt att under 
sittande ordinarie föreningsstämma inkomma med sådant förslag, men att det vid extra 
föreningsstämma krävs att förslaget kommit in till styrelsen i sådan tid att det kan tas upp i 
kallelsen, se 7:14 EFL.2 Vad beträffar extra stämmor förutsätter därför förslag om särskild 
granskning i praktiken att en samtidig begäran om sammankallande av extra föreningsstämma 
framställs (se avsnitt 2 nedan).  

Huruvida förslaget ska antas och granskare utses är en fråga för föreningsstämman. Minst en 
tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar, alternativt en tredjedel av de närvarande 
röstberättigade medlemmarna, måste rösta för förslaget. Om så sker måste styrelsen inom en vecka 
ansöka hos Bolagsverket om att granskare utses. Det är därefter Bolagsverket som utser vem (eller 
vilka) som ska vara granskare, men en av förslagsställarna föreslagen person förordnas i regel till 
granskare om denne är lämplig och inte särskilda skäl talar emot det.3 

För fullständighets skull kan vidare tilläggas att vad som i 8:17 EFL anges om möjligheten för 
innehavare av förlagsandelar att begära granskare inte är relevant för STIM då STIMs stadgar 
saknar bestämmelser om förlagsinsatser, vilket är en förutsättning för att förlagsandelar ska finnas, 
se 5:1 och 2 EFL.4 

2 Begäran om extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska enligt 7:11 EFL hållas om minst en tiondel av samtliga röstberättigade 
medlemmar lämnar en skriftlig begäran om att en sådan föreningsstämma ska sammankallas för att 
behandla ett angivet ärende (såsom exempelvis förslag om särskild granskning enligt avsnitt 1 
ovan). Styrelsen ska då utfärda kallelse inom två veckor.  

Kravet på ”angivet ärende” innebär att kallelse inte behöver utfärdas med mindre än att begäran 
innehåller en för föreningen relevant fråga som kan bli föremål för beslut på föreningsstämman.5 
Extra föreningsstämma behöver således inte sammankallas i exempelvis diskussionssyfte eller i 
syfte att bereda medlemmar tillfälle att ställa frågor till styrelsen.  

Då kallelse enligt EFL ska utfärdas inom två veckor från det att begäran om extra föreningsstämma 
inkommit, och STIMs stadgar (20 §) föreskriver att kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast en vecka före föreningsstämman, följer att extra föreningsstämma 
måste hållas senast sex veckor efter att sådan begäran inkommit (det vill säga två veckor för att 
utfärda kallelse, plus maximalt fyra veckor mellan kallelse och det att extra föreningsstämma 
hålls).  

3 Inkommen Begäran 

Begäran som inkommit till STIM innehåller anmodan om att granskare utses, angivande av 
granskningstema, förslag till granskare samt en företeckning över de medlemmar i STIM som 
ställer sig bakom den. Begäran innehåller således den information som ska framgå i ett förslag om 
särskild granskning och går inte att uppfatta som en begäran om extra föreningsstämma. Den utgör 
därmed ett förslag om särskild granskning. Ett sådant förslag kan endast lämnas i samband med 

                                                      
2 Se Mallmén m.fl., Lagen om ekonomiska föreningar – En kommentar, under 8 kap 17 §. 
3 Se Mallmén m.fl., a.a., under 8 kap 17 § och prop. 1986/87:7 sida 172. 
4 Se Mallmén m.fl., a.a., under 5 kap 1 § – rubriken ”Stadgereglering”. 
5 Se Mallmén m.fl., a.a., under 7 kap 11 §. 
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föreningsstämma, såsom angivits under avsnitt 1 ovan, varför skrivelsen kan tolkas som en begäran 
om att ärendet ska tas upp på den ordinarie föreningsstämman 2017. Det ska dock noteras att, som 
framgår av avsnitt 2 ovan, det inte krävs någon ”föranmälan” för att ta upp ett sådant förslag på en 
ordinarie föreningsstämma, utan att förslaget där kan tas upp oberoende av om det finns med i 
kallelsen eller inte.  

Medlemmar angivna i Begäran har således att välja mellan att inkomma med begäran om att extra 
föreningsstämma sammankallas, eller att ta upp förslaget om särskild granskning vid den ordinarie 
föreningsstämman 2017.  

----- 

Denna PM är adresserad till Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) u.p.a. ekn. 
förening  (”STIM”) och ingen annan än STIM får förlita sig på dess innehåll. Den som trots allt gör 
det, gör det på egen risk och följaktligen avsäger vi oss allt ansvar för skada eller förlust som den 
som ändå förlitar sig på innehållet i PMn eventuellt åsamkas.  
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