
Regler og prosedyrer for forenklet styre-/generalforsamlingsbehandling 
 
I forbindelse med Covid-19 og de hindre som oppstår i den anledning, mottar EY mange 
henvendelser om hvordan styremøter og generalforsamlinger kan avholdes uten at aktørene i 
selskapet trenger å være samlet fysisk.   
 
Vi har på denne bakgrunn laget en kortfattet punktliste som redegjør for hvordan aksjelovens krav til 
møtegjennomføring og protokoller kan ivaretas, uten at styret/aksjonærene trenger å være tilstede i 
samme rom. I løpet av kort tid vil det med hjemmel i Koronaloven bli vedtatt en forskrift om unntak 
fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven. Nedenstående punktliste tar 
høyde for regjeringens forslag til midlertidige regler, men det understrekes at disse foreløpig ikke er 
vedtatt.  
 
Overordnede regler om gjennomføring av styremøter: 

• Styrets leder kan bestemme at styret skal behandle og avgjøre saker i telefon- eller 
videomøte, ved skriftlig behandling eller på annen betryggende måte, uten at 
styremedlemmene er fysisk samlet 

• Alle styremedlemmene skal så vidt mulig få delta i en samlet behandling av de saker som 
behandles 

• Det enkelte styremedlem og daglig leder har i Korona-perioden ikke adgang til å kreve at 
saker skal behandles i møte 

• Dersom det avholdes fysisk møte, kan ethvert styremedlem kreve å få delta per telefon eller 
video eller på annen betryggende måte. Den samme retten har daglig leder, revisor m.fl. 
dersom disse har rett eller plikt til å delta 

• Behandlingsmåten må fremgå av styreprotokollen. Alle styremedlemmer som har deltatt må 
signere protokollen, og aksjelovens/vedtektenes regler om styrets beslutningsdyktighet mv. 
gjelder som normalt 

 
Praktisk gjennomføring av styremøter: 

• Styrets leder avgjør behandlingsmåte og sender innkalling til styret og eventuelt daglig leder. 
Det gjelder ikke formkrav til innkallingen, men det må gis nødvendig frist.  

o EY kan bistå med utarbeidelse av innkallingen med agenda. Dette vil være praktisk i 
mange tilfeller, også ved behandling av selskapets årsregnskap 

o EY kan også bistå med utkast til styreprotokoll som kan sendes styremedlemmene i 
forkant av styrets saksbehandling, uavhengig av om det avholdes møte, telefonmøte 
e.l. eller kun skriftlig behandling 

• Styrebehandling gjennomføres i tråd med styreleders avgjørelse, protokoll undertegnes 

• Dersom det skal avholdes etterfølgende generalforsamling, eksempelvis ved avleggelse av 
årsregnskapet, er det mest praktisk om styret avgjør generalforsamlingens behandlingsmåte i 
styremøtet. Dette trenger ikke fremgå av protokollen, men det bør fremgå av protokollen at 
styrets leder/andre får fullmakt til å kalle inn til generalforsamling 

 
Overordnede regler om gjennomføring av forenklede generalforsamlinger: 

• Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes uten fysisk møte, herunder per video- 
eller telefonmøte eller på annen betryggende måte 

• Styret skal sørge for at alle aksjonærer kan delta og stemme, og at deltakelse og 
stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte 

• Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføring av deltakelse og stemmegivning, 
herunder uten hensyn til selskapets vedtekter tillate bruk av forhåndsstemme 

• Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, 
kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede 



Praktisk gjennomføring av generalforsamlinger: 

• EY kan bistå med protokoll fra generalforsamling 

• Dersom generalforsamlingen skal gjennomføres ved skriftlig behandling, anbefales det at 
aksjonærene tilskrives i forkant med instruks om å avgi stemme i den enkelte sak eller for det 
enkelte forslag  

o Denne prosedyren gir grunnlag for å lage utkast til protokoll før saksbehandlingen er 
gjennomført 

• Ved forenklet generalforsamlingsbehandling gjelder særskilte krav til protokollen. Disse må 
ivaretas også i Korona-perioden  

o Det må angis at saken er behandlet etter forenklede regler 
o Generalforsamlingens beslutninger skal inntas i protokollen, det skal angis antall 

avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen 
o Protokollen skal dateres og signeres av styrets leder eller møteleder. Protokollen må 

sendes samtlige aksjonærer og oppbevares av selskapet på vanlig måte 
 
Oppsummert: 

• Den midlertidige forskriften til Koronaloven forenkler gjennomføring av styremøter og 
generalforsamlinger 

• EY kan bistå med protokoller og «huskelister» i forbindelse med det enkelte møte, slik at 
unntaksreglene ivaretas på en god måte 

• Videre er EY som alltid ellers behjelpelige med eventuelle nødvendige registreringer i 
Foretaksregisteret, eksempelvis ved endringer i styresammensetning, kapitalendringer eller 
andre handlinger som krever registrering 

 
 
Har du spørsmål eller trenger bistand ift denne type møter eller andre temae, ta kontakt med EY 
nedenfor:  
 
 

Arbeidsrett; permitteringer, nedbemanninger, kontrakter, mislighold mv.: 
Lars Fossedal, mobil: 454 14 020, e-post: lars.f.fossedal@no.ey.com   
 
 
Strategisk rådgivning, krisehåndtering, styrearbeid, lån, sikkerhetsstillelse, 
betalingsproblemer, gjeldsforhandlinger mv.: 
Morten Mobråthen, mobil: 982 06 227, e-post: morten.mobrathen@no.ey.com  
 
Merverdiavgift: Nye regler for lav sats, utsettelse av innbetaling, optimal MVA-
håndtering mv.: 
Marianne Rødser, mobil: 982 07 343, e-post: marianne.rodser@no.ey.com  
 
Skatt og selskapsrett; nye regler, tilpasninger mv.: 
Elin Backer-Grøndahl, mobil: 982 07 134, e-post: elin.backer-grondahl@no.ey.com    
 


