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Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Datum och tid:   7 april 2016, kl 18.00 – 20.10 

 

Plats  Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm 

 

Närvarande  Fullmäktige enligt förteckning (se § 4) samt  

 

 Christer Villard styrelsens ordförande 

 Fredrik Bergström  verkställande direktör 

 Claes Zettermarck advokat, stämmoordförande 

 Liselott Hinder  protokollförare vid stämman 

 

Dessutom var bolagets revisorer, styrelseledamöter, föreslagna 

styrelseledamöter, nyvalda fullmäktigeledamöter för kommande 

mandatperiod, medlemmar ur företagsledningen samt övriga medarbetare 

närvarande enligt förteckning (se § 4). 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande  

 

Styrelsens ordförande Christer Villard hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

ordinarie bolagsstämma 2016 öppnad.  

 

 

§ 2 Val av ordförande vid stämman  

 

Carl-Axel Olsson, såsom ordförande i valberedningen, bestående av Carl-Axel Olsson, Marie 

Backrud Ivgren, Per Gustafsson, Jerker Holmgren och Henrik Perlmutter, samtliga utsedda av 

tidigare stämmor, föreslog att advokat Claes Zettermarck skulle utses som ordförande vid 

bolagsstämman.  

 

Advokat Claes Zettermarck utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid 

bolagsstämman.  

 

 

§ 3 Anmälan om protokollförare vid stämman  

 

Det anmäldes att styrelsen uppdragit åt Liselott Hinder att föra protokoll vid bolagsstämman.  

 

 

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd inklusive anmälan om val av 

fullmäktige  

 

Förteckning över närvarande fullmäktige upprättades. Det noterades att bolagsstämman var 

beslutsför. Förteckningen godkändes som röstlängd.  
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Före stämmans behandling av § 12 beslutade bolagsstämman ändra röstlängden, genom att 

komplettera den med namnet på ytterligare en fullmäktig, Matz Glinning, och fastställde 

densamma, bilaga 1.   

 

Förteckning över övriga närvarande upprättades, bilaga 2. Bolagsstämman godkände att även 

dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämman.  

 

De vid fullmäktigevalet hösten 2015 nyvalda fullmäktige Stefan Fåhraeus, Maria Paulsson, 

Ivana Pejic, Tommy Viklund, Dubravka Vujadinovic och Mats Wurnell presenterades.  

 

 

§ 5 Val av två justeringspersoner  
 

På förslag av valberedningen, företrädd av Carl-Axel Olsson, beslöt bolagsstämman att utse 

Emma Hermanrud och Hans Lagerhorn att jämte stämmans ordförande, justera protokoll över 

bolagsstämman.  

 

 

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
 

Sekreteraren redogjorde för kallelsereglerna och konstaterade att kallelse till bolagsstämma 

skickats med brev till fullmäktige den 21 mars 2016.  

 

Bolagsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.  

 

 

§ 7 Godkännande av dagordning  
 

Bolagsstämman godkände den dagordning för stämman som föreslagits av styrelsen och 

skickats ut tillsammans med kallelsen till stämman.  

 

 

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen  
 

Det anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, bilaga 3, hållits tillgänglig på 

bolagets kontor från och med den 21 mars 2016 och att den sänts till fullmäktige tillsammans 

med kallelsen till bolagsstämman.  

 

Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist redogjorde för det revisionsarbete som utförts i bolaget 

och föredrog revisionsberättelsen.  

 

Bolagsstämman ansåg årsredovisningen framlagd i behörig ordning.  

 

Verkställande direktör Fredrik Bergström redogjorde med stöd av årsredovisningen för 

bolagets verksamhet under 2015.  

 

Därefter framförde fullmäktige synpunkter och ställde frågor som besvarades av verkställande 

direktör Fredrik Bergström och Esbjörn Ohlsson, bolagets aktuarie.  
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§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning  
 

Bolagsstämman fastställde de i årsredovisningen 2015 intagna resultat- och 

balansräkningarna.  

 

 

§ 10 Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

Det anmäldes att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till 

balanserade vinstmedel från föregående år 556 866 406 kr; årets resultat 280 001 385 kr; totalt 

836 867 791 kr. 

 

Bolagsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående belopp om 836 867 791 kr ska 

disponeras i enlighet med det av styrelsen och verkställande direktören framlagda och av 

revisorn tillstyrkta förslaget, innebärande att i ny räkning balansera det totala beloppet om  

836 867 791 kr. 

 

 

§ 11 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören  
 

Bolagsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2015 i enlighet med revisors tillstyrkan.  

 

 

§ 12 Beslut om arvode och ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning  
 

Valberedningen, genom Carl-Axel Olsson, föreslog att arvoden och ersättning till styrelsens 

ledamöter kvarstår oförändrade. Carl-Axel Olsson redogjorde vidare för att förslaget innebär 

att principen att använda prisbasbelopp för att fastställa årsarvodet, kvarstår. Dock ska en 

bottenplatta tillämpas så att arvodena inte understiger föregående års arvode. Då 

prisbasbeloppet för år 2016 är lägre än föregående år, föreslogs därför att 2015 års 

prisbasbelopp ska utgöra grund för arvodesberäkningen även detta år.  

 

Fullmäktige Mikael Hollmark underströk vikten av att hålla fast vid den princip som 

beslutades vid föregående års bolagsstämma om att fastställa arvode i förhållande till rådande 

prisbasbelopp. Mikael Hollmark föreslog därvid att årsarvodena ska kvarstå oförändrade och 

fastställas i enlighet med prisbasbeloppet för år 2016.   

 

Valberedningens förslag ställdes mot Mikael Hollmarks förslag. Bolagsstämman beslutade i 

enlighet med Mikael Hollmarks förslag att arvoden och annan ersättning till av stämman 

valda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska fastställas i 

enlighet med prisbasbeloppet för år 2016 och utgå enligt följande: årsarvode till styrelsens 

ordförande ska utgå med nio (9) prisbasbelopp; till styrelsens vice ordförande med fyra och 

ett halvt (4,5) prisbasbelopp; och till övriga ledamöter med tre (3) prisbasbelopp. För 

utskottsarbete ska utskottets ordförande erhålla 8 000 kr per sammanträde och övriga 

ledamöter 5 000 kr per sammanträde. Därutöver kan resekostnadsersättning utgå med  

29 kr 50 öre per mil mot reseräkning.  
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Valberedningen föreslog genom Carl-Axel Olsson att skäligt arvode ska utgå till revisorerna 

enligt prövad och godkänd räkning.  

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Fullmäktige Magnus Modalen föreslog att samma princip som beslutats för styrelsens arvoden 

även ska gälla valberedningens arvoden, vilka således ska fastställas i enlighet med 

prisbasbeloppet för år 2016 och utgå för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma 

enligt följande: valberedningens ordförande ska erhålla två (2) prisbasbelopp och övriga 

ledamöter ska erhålla ett (1) prisbasbelopp. För sammanträden ska utgå ersättning med 4 000 

kr per sammanträde. Därutöver kan resekostnadsersättning utgå med 29 kr 50 öre per mil mot 

reseräkning. 

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med Magnus Modalens förslag.  

 

 

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter  

 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman 

valda styrelseledamöter ska vara sex till antalet och inga suppleanter.  

 

 

§ 14 Val av styrelseledamöter  

 

Valberedningens ordförande Carl-Axel Olsson redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt 

arbete under året och särskilt nämndes att valberedningen bedömt både de enskilda 

ledamöternas kompetens, anseende och integritet samt genomfört en samlad bedömning av 

styrelsen kompetens, s k bukettprövning. Därefter framfördes valberedningens förslag att 

stämman för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skulle omvälja Charlotte 

Barnekow, Lennart Käll, Jan Rosenström och Christer Villard och välja Göran Almgren och 

Ingrid Lindquist. 

 

Stämmans ordförande informerade om de för nyval föreslaga styrelseledamöternas uppdrag i 

andra företag. Vidare godkände bolagsstämman att uppgifterna om vilka uppdrag de till 

omval föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag ansågs informerat om genom 

hänvisning till redogörelsen härför i årsredovisningen. 

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Det anmäldes att personalorganisationerna utsett Maria Torpman och Jesper Hubertson 

Merbom till ordinarie styrelseledamöter och Magnus Bennysson och Ola Lovekrans som 

suppleanter.  
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§ 15 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande  

 

Valberedningen, genom Carl-Axel Olsson, föreslog omval av Christer Villard till styrelsens 

ordförande samt omval av Lennart Käll till vice ordförande för tiden intill slutet av nästa 

ordinarie bolagsstämma.  

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

§ 16 Val av revisorer  

 

Valberedningen, genom Carl-Axel Olsson, föreslog stämman att omvälja Deloitte AB till 

revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.  

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

 

 

§ 17 Beslut om ersättning till fullmäktige  

 

Valberedningen, genom ordförande Carl-Axel Olsson, föreslog att arvoden till fullmäktiges 

ledamöter ska fastställas i enlighet med prisbasbeloppet för år 2016 och utgå med  

0,09 prisbasbelopp per sammanträde. Därutöver kan resekostnadsersättning utgå med  

29 kr 50 öre per mil mot reseräkning.  

  

Fullmäktige Håkan Sandlund föreslog att arvode till fullmäktiges ledamöter ska utgå med  

0,1 prisbasbelopp, att fastställas i enlighet med prisbasbeloppet för år 2016. Därutöver kan 

resekostnadsersättning utgå med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning.  

 

Valberedningens förslag ställdes mot Håkan Sandlunds förslag. Bolagsstämman beslutade i 

enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

§ 18 Val av ledamöter till valberedningen   

 

Carl-Axel Olsson, såsom ledamot i nomineringsgruppen, bestående av ordföranden i 

valberedningen, Carl-Axel Olsson och styrelsens ordförande, Christer Villard, framförde 

nomineringsgruppens förslag till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av 

ordinarie bolagsstämma 2018: omval av Henrik Perlmutter samt nyval av Benny Larsson.  

Till ny ordförande i valberedningen föreslog nomineringsgruppen Per Gustafsson. 

 

Efter en diskussion i fullmäktige angående den uppmaning som framfördes till 

nomineringsgruppen vid föregående års bolagsstämma om att verka för en jämnare 

könsfördelning, bekräftade fullmäktigeledamöterna Cecilia Åkerblom och Vivi-Anne Åsell, 

på förfrågan av stämmans ordförande, att de jämväl stod till förfogande för val till 

valberedningen.  

 

Stämmans ordförande konstaterade att bolagsstämman hade att utse två ledamöter till 

valberedningen och att fyra kandidater stod till stämmans förfogade. Bolagsstämman 

godkände att val förrättades genom handuppräckning.  
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Efter genomförd omröstning noterades att de föreslagna kandidaterna erhållit följande antal 

röster: Cecilia Åkerblom: 35; Benny Larsson: 34; Henrik Perlmutter: 12; och Vivi-Anne 

Åsell: 9; samt konstaterades att bolagsstämman därmed valt Cecilia Åkerblom och Benny 

Larsson till nya ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 

2018. 

 

Bolagsstämman utsåg Per Gustafsson till ordförande i valberedningen för tiden intill slutet av 

ordinarie stämma 2017.         .  

   

 

§ 19 Fastställande av valberedningens instruktion 

 

Bolagsstämman fastställde Instruktion för valbredningen i enlighet med det förslag som sänts 

ut tillsammans med kallelsen.  

 

 

§ 20 Övriga frågor  

 

Det noterades att inga övriga frågor förelåg till behandling.  

 

 

§ 21 Stämmans avslutande  

 

Ordföranden noterade att alla beslut varit enhälliga, utom besluten under § 17 om ersättning 

till fullmäktige och under § 18 om val av ledamöter till valberedningen, vilka avgjordes 

genom acklamation respektive rösträkning. Därefter tackade ordföranden för visat intresse 

och förklarade ordinarie bolagsstämma 2016 avslutad. 

 

 

Vid protokollet:  

 

 

Liselott Hinder  

 

 

Justeras:  

 

 

 

 

Claes Zettermarck  

 

 

 

Emma Hermanrud   Hans Lagerhorn 


