
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

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

1. Aktuell punkt på dagordningen meddelas av stämmans 
ordförande.

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 propositionsord-
ning, 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 propositions-
ordningen.

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. Även biträde har rätt att yttra sig å medlemmens 
eller ombudets vägnar. 

Den som har lämnat in en motion har rätt att yttra sig under 
behandlingen av motionen. När debatten är i gång begär man 
enklast ordet genom att räcka upp handen. Medlemmar som 

deltar på distans kan yttra sig på stämman i den mån det är 
tekniskt möjligt. 

Under pågående stämma är det inte möjligt att göra några 
stora förändringar i en punkt på dagordningen eller  väcka
nya beslutsärenden. Det skulle vara odemokratiskt eftersom 
icke-närvarande medlemmar då inte skulle ges möjlighet att 
delta i beslutet.

Ordningsfråga

Vid frågor eller förslag som berör mötesordningen kan ord-
ningsfråga 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 
”ordningsfråga”. Ordningsfrågan behöver inte ta hänsyn till 
talarlistan men respekterar när någon annan har ordet och 
ställs mellan anföranden.

Streck i debatten

En debatt kan ibland avslutas genom att någon begär streck i 
debatten. Ordföranden frågar då stämman om ett beslut ska 
tas om streck i debatten. Ett streck i debatten innebär att inga 
talare får ordet efter strecket. Innan ordföranden sätter streck-
et får alla röstberättigade (inklusive ombud och biträden) 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 vanli-
gaste orsakerna är kaffepauser och liknande. Ajournering kan 
också användas till anskaffandet av kompletterande informa-

Stämmoguide



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 

tion. Det är viktigt att tänka på att  ajourneringen inte föreslås i 
onödan utan endast används när det verkligen är nödvändigt.

Nominering

Nominering innebär att man föreslår en person som kandidat 
till en förtroendepost. 

Propositionsordning

Propositionsordningen är den beslutsordning som man röstar 
efter om det finns fler alternativ än bara ”avslås” och ”antas”. 
Propositionsordningen måste godkännas av stämman innan 
röstningen inleds. Om det finns fler förslag till beslut så ställs 
de ofta mot varandra i ett sammanhang. Vart och ett av försla-
gen ställs mot det fullständiga åtgärdsförslaget. Till sist ställs 
slutförslaget mot avslag. Stämman kan också bestämma att 
frågan ska bordläggas och avgöras vid ett senare tillfälle.

Majoritetskrav

Stämmans beslut är vanligtvis det förslag som fått mer 
än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika antal röster har 
ordföranden utslagsröst. Vid personval blir den nominerade 
som fått de flesta rösterna vald, såvida inte annat särskilt 
föreskrivs. Vid lika röstetal i personval avgörs valet genom 
lottdraging.

För vissa beslut gäller särskilda majoritetskrav. Om beslutet 
gäller ändring av stadgarna krävs som huvudregel att försla-
get biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 

Röstning

Röstning kan ske muntligen. Ordföranden beskriver då 
förslaget och frågar om stämman kan besluta enligt det som 
beskrivits. Håller du med svarar du klart och tydligt ”ja”, och 
om du inte håller med svarar du lika klart och tydligt ”nej”. Om 
röstning sker muntligen gör ordföranden  en bedömning om 
det varit övervägande ”ja” eller ”nej” och deklarerar sedan ”jag 
finner att stämman har beslutat att…” och slår klubban i bor-
det. Ibland tillkommer följdfrågan ”kan vi anteckna i protokollet 
att beslutet är enhälligt?”

Om någon röstberättigad anser att ordföranden missbedömt 
den muntliga röstningen kan denne innan beslutet klubbats 
ropa ”votering” för att få till stånd en försöksvotering. Det är 
viktigt att visa respekt för allas tid genom att endast begära 
votering då det rimligen behövs för att avgöra frågan.

Försöksvoteringen sker ofta genom handuppräckning eller 
genom att de röstberättigade håller upp sina röstkort för eller 
emot förslaget. Ordföranden avgör översiktligt vilket utslaget 
blir utan att genomföra en egentlig rösträkning. Om ordfö-
randen inte direkt kan konstatera någon klar majoritet, eller 
om någon röstberättigad begär rösträkning, väljer stämman 
rösträknare.

Röstning kan också ske med hjälp av elektroniska hjälpmedel 
som röstningsdosor eller mobiltelefoner som medlemmarna 
använder för att avlägga sin röst. Resultatet av omröstningen 
kan visas direkt så fort ordföranden har förklarat röstningen 
avslutad.

Röstberättigade kan begära sluten omröstning.  Röstningen 
kan då ske med röstsedlar som delas ut till de röstberättigade 
medlemmarna. På röstsedeln skriver de röstande ”ja” eller 
”nej” eller ingenting (för att rösta blankt). Röstsedlarna läggs 
i röstlådor och räknas av rösträknare. Under tiden räkningen 
pågår kan stämman fortsätta. 

Sluten omröstning kan också  ske elektroniskt genom exem-
pelvis röstningsdosor eller mobiltelefoner. Resultatet av sluten 
omröstning med röstningsdosor eller mobiltelefoner kan 
avgöras direkt av ordföranden efter avslutad röstning.

Jäv – när du inte får rösta

Du får som medlem inte, själv eller genom ombud, rösta i 
fråga om:

• talan mot dig själv
• din egen befrielse från skadeståndsansvar eller annan 

förpliktelse gentemot föreningen (exempelvis i fråga om 
ansvarsfrihet)

• talan eller befrielse gällande någon annan, om medlem-
men i fråga har ett intresse som kan strida mot förening-
ens (exempelvis talan mot en familjemedlem)



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 
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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 

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 

Reglerna om jäv gäller även för ombud. Av detta följer att en 
styrelseledamot som agerar ombud för en medlem inte får 
rösta å denna medlems vägnar i fråga om ansvarsfrihet för 
sig själv. Till undvikande av intressekonflikt mellan ombud 
och medlem som ombudet företräder, måste ombud  också 
beakta reglerna i den nya lagen om kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt. För mer information om vad dessa regler innebär, 
se separat fullmaktsinsguide.

Reservation

Alla röstberättigade har rätt att reservera sig mot ett beslut. 
En reservation betyder att det förs till protokollet att medlem-
men inte instämmer i beslutet. En kort beskrivning av varför 
medlemmen reserverar sig kan även skrivas in. Reservationen 
är personlig, men fler medlemmar kan ansluta sig till den. 

Reservationen anmäls under stämman i samband med att 
beslut fattas, men man kan även lämna in den skriftligen efter 
stämmans avslut för att den ska protokollföras korrekt.

Frågor och svar

Måste jag föranmäla mig till stämman?
Du bör anmäla dig senast två veckor innan stämman hålls.  
Det är inte ett krav att du föranmäler dig, men för att registre-
ringen vid stämman ska flyta så smidigt som möjligt och för 
att underlätta den administrativa bördan för Stim uppskattar 
vi att du anmäler dig. Det blir också avsevärt smidigare för 
dig vid registering på plats om du anmält dig i förväg. Om du 
representerar en annan medlem ser vi gärna att du på förhand 
skickar in en kopia av din fullmakt (se  fråga och svar om 
fullmakt nedan).

Den som inte har möjlighet att närvara på plats kan delta på 
stämman på på distans på elektronisk väg. För att kunna delta 
på distans krävs att man uttryckligen begär deltagande per 
distans senast två veckor innan stämman hålls.

Hur behandlas motioner på stämman?
En motion ska skriftligen ges in till styrelsen i så god tid att 
Stims styrelse och administration hinner bedöma motionen 
och utvärdera dess konsekvenser och ta upp den i kallelsen till 
stämman.

Har en korrekt motion lämnats in i tillräckligt god tid inför 
stämman kommer ärendet att finnas med som en punkt i 
kallelsen till stämman och på dagordningen.

Det är viktigt att tänka på att stämmor följer en viss ordning 
där de formella och obligatoriska punkterna alltid behandlas 
först. Därefter kommer motioner och övriga ärenden att
behandlas. En motion behandlas som vilket annat beslutsä-
rende som helst och den som företräder motionen får presen-
tera ärendet, varefter frågor ställs och stämman går till beslut.

Motionen måste behandla ett för Stim relevant ärende som 
kan bli föremål för stämmans beslut och vara formulerad så 
att stämman ska kunna rösta om den. Motionen får inte strida 
mot lagstiftning eller Stims stadgar.

Kan jag lämna fullmakt för någon
annan att företräda mig på stämman?
Ja, men du måste se till att fullmakten uppfyller vissa krav. En 
fullmakt som inte uppfyller kraven är enligt lag ogiltig och kan 
därför inte användas vid stämman. Det är därför extra viktigt 
att du säkerställer att din fullmakt uppfyller kraven. 

För att underlätta för dig att kontrollera detta har Stim upp-
rättat en separat fullmaktsinstruktion som du kan använda. 
För att undvika osäkerhet bör du använda dig någon av Stims 
fullmaktsmallar. Om du har några frågor kring fullmakter är du 
välkommen att höra av dig till Stim. Medlemmar som önskar 
delta på stämman via ombud uppmanas att skicka in fullmakt 
till Stim för påseende i god tid innan stämman så att eventuel-
la oklarheter kan avhjälpas.

Varje medlem eller ombud har också möjlighet att ta med sig 
ett biträde till stämman.

Vem får vara med och rösta vid stämman?
Endast medlemmar i föreningen får vara med och rösta vid 
stämman. Fullmakt att rösta som ombud kan lämnas till 
en annan medlem om man inte själv kan närvara, se Stims 
fullmaktsinstruktion. Utöver medlemmarna får styrelsen, vd 
samt funktionärer från föreningen, dess revisor etc. närvara 
utan rösträtt (om de inte själva dessutom är medlemmar eller 
representant/ombud för en medlem). Även de utomstående 
personer vars närvaro inledningsvis godkänns av stämman får 
närvara utan rösträtt.



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 

Vad innebär frågan om ansvarsfrihet för styrel-
se/vd på en ordinarie stämma?
Frågan behandlas endast på ordinarie stämma. Ett beslut om 
ansvarsfrihet betyder att stämman godkänner styrelsens och 
vd:s förvaltning för perioden. En röst för ansvarsfrihet innebär 
inte att den röstande nödvändigtvis delar en styrelseledamots 
alla uppfattningar. Ett beslut om ansvarsfrihet innebär att 
föreningen avstår från rätten att göra skadeståndsanspråk 
gällande mot en viss funktionär  på basis av vad som  är känd 
information vid tiden för stämman. 

Att inte bevilja ansvarsfrihet är mycket allvarligt och bör bara 
göras i en situation då styrelsen eller vd med mening eller av 
oaktsamhet skadat förening, medlem eller någon annan inom 
ramen för sina uppdrag, eftersom det bara är då skadestånds-
anspråk kan framställas.

Kan någon punkt på dagordningen skjutas upp 
till en senare stämma?
I normalfallet kan alla beslutsfrågor skickas på remiss eller 
liknande om stämman fattar ett sådant beslut med stöd av 
enkel majoritet. Om frågan däremot gäller något av följande 
områden, och uppskjutandet stöds av minst en tiondel av 
föreningens totala antal röstberättigade medlemmar, kan den 
skjutas upp till en fortsatt stämma som ska hållas minst en 
och högst två månader senare. Dessa områden är:

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i 
moderförening, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt ansvarsfri-
het åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
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