
Digital stämma 
För att underlätta genomförandet av kommande 
föreningsstämmor på ett tryggt och smittsäkert sätt, 
har vi tagit fram ett erbjudande för digital stämma 
med administratör.    

Att hålla en digital föreningsstämma blir enkelt med Simpleko. Vi erbjuder 
hjälp hela vägen, från teknik till genomförande av hela stämman, från 
förberedelser till protokoll. Tjänsten bygger på BankID vilket gör det enkelt att 
lägga in fullmakter och se att bara röstberättigade röstar. Även de som är i 
riskgrupp eller på annan plats får möjlighet att delta.   

Efter en tillfällig lagändring 18 maj 2020 är det tillåtet att genomföra 
föreningens stämma digitalt, om det kombineras med möjlighet till fysisk 
närvaro eller poströstning. 

Vi erbjuder 
Ett bekymmersfritt genomförande av stämman där vi sköter administrationen 
inför och under mötet. Allt från att bjuda in till stämman via länk, förbereda för 
inloggning med BankID till att ladda upp agenda och motioner.  
Under mötet hjälper administratören stämmoordförande med att hålla koll på 
fullmakter, röstlängd, kontrollerar när ordet begärs med mera.   

Så här fungerar det: 
o Administratören bjuder in medlemmarna till stämman.
o Deltagarna loggar in med BankID.
o Dagordning och andra aktuella handlingar finns lätt tillgängliga för alla i

verktyget.
o Deltagarna följer sedan stämman via video, samtidigt som de talar och

röstar via en app i mobilen eller via webbläsaren i datorn.
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Deltagarna behöver 
o Mobiltelefon, surfplatta eller dator där de loggar in via webbläsaren
o Kamera och mikrofon på enheten
o Internetuppkoppling
o BankID

Vill ni ha hjälp med hela stämman kan ni lägga till sekreterare och ordförande 

Pris för digital stämma 

Stämma upp till 2 timmar, vardagar 
Tjänst: Antal lgh: Pris exkl moms: 
Digital stämma inkl administratör 1-50 6 000 kr 
Digital stämma inkl administratör 51-100 8 000 kr 
Digital stämma inkl administratör 100- 9 000 kr 
Tillägg sekreterare 2 000 kr 
Tillägg ordförande 4 000 kr 

Tillägg per påbörjad timme, utöver 2 timmar, vardagar 
Administratör per timme 1000 kr 
Sekreterare per timme 1000 kr 
Ordförande per timme 2000 kr 

För mer information och bokning kontakta Susanne Lindh 
E-post  susanne.lindh@simpleko.se
Telefon 018- 18 97 25
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