
Uppdaterad 12.10.2021 

 

Delägarstämmor på distans? – anvisningar för hösten 2021 

 

Upphävandet av olika begränsningar på grund av coronaepidemin framskrider med 

fart. Begränsningar av allmänna sammankomster har upphävts den 1.10.2021 och 

distansjobbrekommendationen upphävs den 15.10.2021. Undantagslagen som gäller 

delägarlagen är i kraft till den 31.12.2021. 

Med stöd av undantagslagen är det fram till den 31.12.2021 möjligt att hålla delägarstämmor på 

distans, även om det inte finns inskrivet i stadgarna. För stämmor på distans må konstateras att 

man ska undvika stämmor som hålls hundra procent på distans. En stämma som hålls helt på 

distans kan enligt jord- och skogsbruksutskottets betänkande leda till att delägarnas jämlika 

behandling kränks, eftersom delägarnas tekniska kunnande om distansmöten kan variera väldigt 

mycket.   

Om det inte är möjligt att ordna med stämma på distans, har det även getts möjligheten att skjuta 

fram stämman till att sammanträdes- och rörelsebegränsningarna upphävts. Även om man på 

nationell nivå nu upphävt sammanträdesbegränsningarna, är det på kommunal nivå fortfarande 

möjligt att begränsa sammanträden. Om delägarlaget inte kan hålla stämma på distans, och det 

därtill finns lokala begränsningarna i kraft, är det alltså fortsättningsvis möjligt att skjuta upp 

stämman fram till att begränsningarna tar slut.    

Det är skäl att observera att den som arrangerar stämma fortfarande omfattas av smittskyddslagen 

58 c § som stadgar om hälsosäkerhet. Centralförbundet för Fiskerihushållning rekommenderar att 

den som arrangerar stämman bekantar sig med paragrafen. Smittskyddslagens 58 c § stadgar 

bland annat om att ge möjlighet att rengöra händerna samt att hålla tillräckligt avstånd. Den 

ifrågavarande paragrafen är i kraft till den 31.12.2021. 

Centralförbundet för Fiskerihushållning rekommenderar att delägarlaget därtill beaktar de 

frivilliga aspekterna kring hälsosäkerhet då man ordnar stämma. Till exempel är det 

fortsättningsvis att rekommendera att man använder mask då många personer visats i samma 

utrymmen. På THL:s nätsidor (www.thl.fi) kan man kolla upp aktuella rekommendationer.   

Nedan anvisningar för hur man håller stämma på distans: 

1. Styrelsen fattar beslut om var och när stämman hålls. Mötet måste även ha en fysisk plats, 

även om deltagande på distans tillåts. Man säkerställer sig om att mötesplatsen har en 

fungerande nätförbindelse. 

2. Stämmokallelsen skickas i enlighet med delägarlagets stadgar, men i kallelsen fordrar man 

att delägaren på förhand meddelar om hen deltar på plats eller på distans. 

3. De som deltar på distans måste uppge sin e-postadress samt meddela vilken fastighet de 

representerar, om den är egen eller om representationen sker via fullmakt. Det tydligaste är 

att uppge fastighetsregisternumret samt namn. Förhandsanmälningarna skickas per e-post 

till någon av styrelsemedlemmarna, eller om man använder sig av en köptjänst för att ordna 

stämman, till dennes e-post. 

4. Man granskar rösträtten för de som anmält sig och reder ut eventuella oklarheter. 

5. Möteslänken skickas på förhand till dem som meddelat att de deltar på distans. Till 

stämman medtages en bärbar dator, som har kamera, mikrofon och högtalare och en 

färdigt uppgjord röstlängd utgående från de som anmält sig. 

6. En halv timme före stämman börjar öppnar man möteslänken och kontrollerar att tekniken 

fungerar. Ofta är det inte nödvändigt att kontrollera deltagarnas identitet, men det kan vid 
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behov göras genom att be mötesdeltagaren knäppa på sin kamera och visa upp exempelvis 

sitt körkort åt stämmoarrangörerna. 

7. På närmötesplatsen är det bra att ha två personer på plats. Den ena delar i egenskap av 

ordförande materialet på sin skärm. Den andra personen följer upp kommentarer och 

håller reda på vem som bett om ordet. På så sätt får man flyt i mötet och talturer utdelade i 

rätt ordning. 

8. Då mötet börjar kommer man inledningsvis överens om hur man ber om ordet och hur 

röstning sker. De som deltar på distans skickar sin röst till rösträknarnas e-post eller som 

textmeddelande till hens telefon. 

9. Om röstningen sker som en sluten omröstning, skriver rösträknaren ner de röster som getts 

per e-post eller som textmeddelande på en likadan rösttalong som används vid det fysiska 

mötet. 

10. Det finns flera gratis program för att hålla distansmöten. En del kan man använda direkt 

via webbläsaren, andra kräver att man laddar ner en applikation för ändamålet. 

Om delägarlagen vill fortsätta hålla stämmor på distans efter att undantagslagen slutat gälla, måste 

delägarlaget göra en stadgeändring. Centralförbundet för Fiskerihushållning har uppgjort nya 

modellstadgar som innehåller en så kallad ”distansmötesparagraf”. Modellstadgarna finns på 

Centralförbundets nätsidor. En eventuell stadgeändring borde tas upp redan på följande 

årsstämma. Att ordna med möjligheten att delta i stämmor på distans är ett bra sätt att engagera 

yngre samt på andra orter bosatta människor med i delägarlagsverksamheten.  


