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Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, 
org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 
16 april 2015  

    
 
§ 1 Stämmans öppnande 
 
Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordina-
rie bolagsstämma 2015 öppnad. 
 
    
§ 2 Val av ordförande vid stämman 
 
Valdes advokaten Lennart Kanter att såsom stämmoordförande leda förhandlingarna. 
 
 
§ 3 Anmälan om protokollförare vid stämman 
 
Anmäldes att styrelsen uppdragit åt Johan Gustafsson att föra protokollet vid stämman. 
 
 
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd inklusive anmälan om val av 
 fullmäktige 
 
Upprättades efter upprop förteckning över närvarande fullmäktige i enlighet med bilaga 1. För-
teckningen godkändes som röstlängd. Noterades att stämman var beslutsför. Ledamoten Göran 
Wijkmark anlände efter genomfört upprop, och förtecknades också på listan som närvarande. 
 
Upprättades förteckning över övriga närvarande, bilaga 2. Godkände stämman att även dessa, 
icke fullmäktige, var närvarande vid stämman. 
 
Presenterades de vid fullmäktigevalet hösten 2014 nyvalda fullmäktige Soledad Aguilar Odders-
hede, Hafida El-Abed, Cecilia Åkerblom och Farah Saighani. 

 
 
§ 5 Val av två justeringsmän 
 
Valdes Annika Eklöf och Benny Larsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
över stämman. 
 
 
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
Redogjorde sekreteraren för kallelseförfarandet. Konstaterades stämman vara i behörig ordning 
sammankallad. 
 
 
§ 7 Godkännande av dagordning 
 
Beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket sänts ut tillsam-
mans med kallelsen till stämman. 
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§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 
Anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2014, bilaga 3, hållits tillgänglig på bolagets 
kontor från och med den 30 mars 2015 och att den sänts till fullmäktige tillsammans med kallel-
sen till stämman.  
 
Redogjorde auktoriserade revisorn Petter Hildingsson för revisionsarbetet och föredrog han re-
visionsberättelsen. 
 
Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning. 
 
Redogjorde verkställande direktören Fredrik Bergström med stöd av årsredovisningen för bola-
gets verksamhet 2014. Lämnade Fredrik Bergström även en översiktlig redogörelse för bolagets 
huvudutmaningar och mål under kommande år. Besvarades frågor från fullmäktige. 
 
   
§ 9 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 
Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt bilaga 3. 
 
 
§ 10 Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen 
 
Anmäldes att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till  
 
Balanserade vinstmedel från föregående år 401 463 514 kr 
Årets resultat    155 402 892 kr  
Totalt    556 866 406 kr. 
 
Beslutade bolagsstämman att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinst-
disposition innebärande att sammanlagt disponibla vinstmedel, 556 866 406 kr, balanseras i ny 
räkning.  
 
 
§ 11  Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
 direktören 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2014. 
 
 
§ 12 Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning 
 
Redovisade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson valberedningens förslag till arvoden 
till styrelsens ledamöter. 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden och annan er-
sättning till av bolagsstämman valda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bo-
lagsstämma ska utgå med följande antal gånger prisbasbeloppet för år 2015: 
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Styrelsens ordförande  9  
Styrelsens vice ordförande  4,5  
Övriga ledamöter vardera  3  
 
För arbete i styrelseutskott utgår ersättning till utskottets ordförande med 8 000 kr per samman-
träde och till annan ledamot med 5 000 kr per sammanträde. Därutöver kan reseersättning utgå 
med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning. 
 
Reserverade sig Yngve R K Jönsson mot beslutet att inte även sammanträdesarvodet skulle ut-
tryckas som en andel av gällande prisbasbelopp. 
 
Redovisade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson valberedningens förslag till arvode till 
revisorerna. 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att skäligt arvode till reviso-
rerna ska utgå enligt prövad och godkänd räkning. 
 
Framförde Magnus Modalen förslag till arvoden till valberedningens ledamöter. 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslaget, att arvoden till valberedningens ledamöter 
för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska utgå med följande antal gånger pris-
basbeloppet för år 2015: 
 
Valberedningens ordförande 2 
Övriga ledamöter vardera  1 
 
Därutöver utgår sammanträdesersättning med 4 000 kr och resekostnadsersättning med 29 kr 
50 öre per mil mot reseräkning. 
 
Reserverade sig Yngve R K Jönsson mot beslutet att inte även sammanträdesarvodet skulle ut-
tryckas som en andel av gällande prisbasbelopp. 
 
 
§ 13  Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstäm-
man valda styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter.  
 
    
§ 14 Val av styrelseledamöter 
 
Lämnade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson en redogörelse för hur valberedningen 
bedrivit sitt arbete under året. Framförde Carl Axel Olsson därefter valberedningens förslag till 
val av styrelseledamöter att gälla för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma varvid 
han föreslog omval av Charlotte Barnekow, Agneta Dreber, Lennart Käll, Jan Rosenström och 
Christer Villard.  
 
Godkände bolagsstämman att uppgifterna om vilka uppdrag de till omval föreslagna styrelsele-
damöterna har i andra bolag ansågs upptagen genom hänvisning till redogörelsen härför i årsre-
dovisningen. 
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Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charlotte Barnekow,  
Agneta Dreber, Lennart Käll, Jan Rosenström och Christer Villard. 
 
Anmäldes att personalorganisationerna utsett Lars Dahl och Susanne Lindberg till ordinarie sty-
relseledamöter, med Magnus Bennysson och Ola Lovekrans som suppleanter. 
 
  
§ 15 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 
 
Föreslog valberedningens ordförande Carl Axel Olsson omval av Christer Villard till ordförande 
samt av Lennart Käll till vice ordförande.  
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Christer Villard till styrelsens ordförande och Lennart Käll 
till styrelsens vice ordförande. 
 
 
§ 16 Val av revisorer 
 
Föreslog valberedningens ordförande Carl Axel Olsson val av Deloitte AB som revisionsbolag.  
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma välja Deloitte AB som revisionsbolag. 
 
    
§ 17 Beslut om ersättning till fullmäktige 
    
Redovisade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson valberedningens förslag till arvoden 
till fullmäktiges ledamöter. 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med ett yrkande från fullmäktige, att ersättning till fullmäk-
tige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska utgå med 0,09 prisbasbelopp per 
sammanträde. I år motsvarar detta en ersättning på 4 000 kr. Därutöver kan reseersättning utgå 
med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning. 
 
§ 18              Beslut om instruktion för framtagande av kandidater till valberedningen 
 
Presenterade styrelsens ordförande, Christer Villard, styrelsens förslag till instruktion. 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att tillsätta en nomineringsgrupp.  
 
Beslutade bolagsstämman vidare, i enlighet med ett förslag från fullmäktige, att nominerings-
gruppen skall bestå av ordföranden i valberedningen, den/de som lämnar valberedningen samt 
styrelsens ordförande. Beslutade stämman också att uppmana nomineringsgruppen att verka för 
en jämnare könsfördelning i valberedningen. 
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§ 19 Val av valberedning 
    
Anmälde ordföranden att valberedningen bestått av Carl Axel Olsson, ordförande, Marie Back-
rud Ivgren, Per Gustafsson, Jerker Holmgren och Henrik Perlmutter, samt att mandattiden utgår 
för Marie Backrud Ivgren, Per Gustafsson och Jerker Holmgren.   
 
Föreslog Magnus Modalen omval av Marie Backrud Ivgren, Per Gustafsson och Jerker Holm-
gren till ledamöter av valberedningen. 
 
Beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslaget, att omvälja Marie Backrud Ivgren, Per Gus-
tafsson och Jerker Holmgren till ledamöter av valberedningen. 
 
Noterade bolagsstämman att Carl Axel Olsson utsetts till ordförande i valberedningen intill ut-
gången av ordinarie bolagsstämman 2016. 
 
 
§ 20 Övriga frågor 
 
Noterade bolagsstämman att inga övriga frågor förelåg till behandling.  
 
 
§ 21 Stämmans avslutande    
 
Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade han, sedan det noterats att alla beslut va-
rit enhälliga utom de i §§ 12 avseende hur sammanträdesersättningar skulle uttryckas, 13 avse-
ende antalet styrelseledamöter, 17 avseende hur sammanträdesersättningen skulle uttryckas, 
samt 18 avseende nomineringsgruppens sammansättning, vilka beslut fattades med enkel majo-
ritet efter rösträkning, ordinarie bolagsstämman 2015 avslutad. 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
Johan Gustafsson              Lennart Kanter                 Annika Eklöf              Benny Larsson 


