
Om föreningsformalia för församlingar i Coronatider 

Församlingar i Equmeniakyrkan definieras organisationsmässigt som ideella föreningar. Det 
finns ingen associationsrättslig lag för ideella föreningar men stadgarna reglerar formalia. Om 
en församling väljer, eller tvingas, att frångå sina stadgar beroende på pandemin är det bara 
församlingen själv som kan ha synpunkter på det. 

Former för årsmöten och församlingsmöten vållar en del huvudbry. Stadgarnas lydelse om 
tidpunkt för årsmöte och om hur man kan delta hör till det som under rådande omständigheter 
kan behöva frångås. Ett riktmärke i alla överväganden om att rätta stadgarna efter rådande 
verklighet är att medlemmarna fortsatt ges möjlighet till demokratiskt medbestämmande och 
inflytande. 

Det finns inget lagligt hinder för en församling att genomföra församlingsmöte eller årsmöte 
digitalt. Några församlingar frågar sig hur man ska tänka kring ombudsröstning, om det är 
otillåtet enligt de egna stadgarna. En vägledning kan vara att det nu för ekonomiska 
föreningar och bostadsrättsföreningar finns en tillfällig lagstiftning som bl a anger att röstning 
vid stämma kan ske via ombud. En annan nyckel kan vara att enas om en vidare definition av 
vad det innebär att vara närvarande vid mötet. Det är fullt möjligt att tänka sig flera former av 
närvaro: förutom fysisk närvaro även närvaro per videolänk eller telefon.  

Ett digitalt årsmöte kan kombineras med att församlingen i förväg via brev informeras om 
styrelsens förslag till beslut vid årsmötet. Medlemmar kan erbjudas att, istället för att digitalt 
närvara vid årsmötet, avge sin röst per post eller via telefon/sms till utsedd röstmottagare.   

Vi har samlat information om videokonferenser och telefonmöten här.  

Till sist något om årsredovisningar: Större föreningar ska inkomma med årsredovisning till 
Bolagsverket senast sex månader efter bokföringsårets slut. En formell årsredovisning kräver 
bl a underskrifter av styrelsens ledamöter, men det finns inget krav att ett årsmöte ska ha 
godkänt årsredovisningen. Detta år kommer Equmeniakyrkans årsredovisning för 
bokföringsåret 2019 att insändas till Bolagsverket före halvårsskiftet utan att något årsmöte –
alltså kyrkokonferens - kunnat hållas.  

Behöver du eller din styrelse ett bollplank i dessa frågor, kontakta gärna Victoria Gejrot, 
samordnare på det nationella kansliet med ansvar för kyrkokonferensens förhandlingar. Hon 
finns på victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se och på tel 0733-14 03 02.  

Vi vill också rekommendera en grupp på Facebook som heter ”På dagordningen” där det går 
att få svar på många frågor och också få god hjälp av föreningsvana medmänniskor.  
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