
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäk-

tige i Länsförsäkringar Stockholm i Ljusgården på bola-

gets huvudkontor den 6 april 2017.  

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

 

Styrelsens ordförande, Christer Villard hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie 

bolagsstämma 2017 öppnad. 

    

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

 

Valdes advokaten Claes Zettermarck att såsom stämmoordförande leda förhandlingarna. 

 

 

§ 3 Anmälan om protokollförare vid stämman 

 
 Det anmäldes att styrelsen uppdragit åt Mattias Sandholm att föra protokoll vid bolagsstämman.  
 

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

 

Upprättades efter upprop förteckning över närvarande fullmäktige i enlighet med bilaga1. Det 

noterades att bolagsstämman var beslutsför. Förteckningen godkändes som röstlängd. Upprätta-

des även en förteckning över övriga deltagare, Bilaga 2. Bolagsstämman godkände att dessa, 

icke fullmäktige, närvarade vid stämman. 

 

De vid fullmäktigevalet 2016 nyvalda fullmäktige Åsa Wärlinder och Kjell Lindhe presenterade 

sig. Caroline Jöngren hade anmält förhinder. 

 

§ 5 Val av två justeringspersoner 

 
På förslag av valberedningen, företrädd av Per Gustafsson, beslöt bolagsstämman att utse Hafida El-

Abed och Jan Sander att jämte stämmans ordförande, justera protokollet 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 9 mars 2017. 
 

Konstaterades bolagsstämman 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 2016 hållits tillgänglig på bolagets huvud-

kontor från och med den 21 mars 2017 och dessutom dessförinnan via e-post den 15 mars 2017 

tillskickats fullmäktige.  

 

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

och föredrog revisionsberättelsen. 

 

Bolagsstämman ansåg årsredovisningen framlagd i behörig ordning. 

 

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Fredrik Bergström, med stöd av styrelsens årsredo-

visning för bolagets verksamhet 2016. Lämnade Fredrik Bergström även en översiktlig redogö-

relse för utvecklingen under första kvartalet 2017 samt bolagets huvudutmaningar och mål under 

kommande år. 

 

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

 

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 

2016. 

 

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

 

Anmäldes att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till  

 

Balanserade vinstmedel från föregående år 836 867 791 kr 

Årets resultat    268 692 211 kr 

Totalt                      1 105 560 002 kr. 

 

Bolagsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående beloppet om 1 105 560 002 kr, 

ska disponeras i enlighet med det av styrelsens och verkställande direktörens framlagda och av 

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

lagt disponibla vinstmedel, 1 105 560 002 kr, balanseras i ny räkning.  

 

§ 11 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2016. 

 

     

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

Valberedningens ordförande, Per Gustafsson framlade valberedningens förslag till arvoden och 

annan ersättning till styrelsens ledamöter och till revisorer för tiden intill slutet av nästa ordinarie 

bolagsstämma enligt följande: 

 

Styrelsens ordförande  10 pbb 

Styrelsens vice ordförande  5,5 pbb 

Övriga ledamöter  4,5 pbb 

Revisorer   enligt räkning 



Ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande oförändrat 8 000 kr per sammanträde och  

till annan ledamot oförändrat 5 000 kr per sammanträde. Därutöver är styrelsens ledamöter berät-

tigande till reseersättning med 29 kronor och 50 öre per mil mot reseräkning. 

 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Lars Vedin framlade ett förslag till arvoden och annan ersättning till valberedningen enligt föl-

jande: 

 

Valberedningens ordförande 2,5pbb samt 4 000 kr per sammanträde 

Övriga ledamöter  1,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde. 

 

Därutöver är valberedningen berättigade till reseersättning med 29 kronor och 50 öre per mil mot 

reseräkning. 

 

Bolagsstämman beslutade att arvoden till valberedningen skall för tiden intill slutet av nästa or-

dinarie bolagsstämma utgå enligt framlagt förslag. 

 

Bolagsstämman gav styrelsen i uppdrag att till nästa bolagsstämma överväga om ett förslag kan 

tas fram där även prisbasbelopp används för ersättning per sammanträde samt reseersättning. 

 

§ 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 Per Gustafsson redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt ar-

bete under året och särskilt nämndes att valberedningen bedömt både de enskilda ledamöternas 

kompetens, anseende och integritet samt genomfört en samlad bedömning av styrelsens kompe-

tens mm. 

 

Föreslog valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omval av  

Göran Almberg, Charlotte Barnekow, Lennart Käll, Ingrid Lindquist, Jan Rosenström och  

Christer Villard. 

 

Fullmäktigeledamot Henrik Perlmutter framlade förslag om att för tiden intill slutet av nästa or-

dinarie bolagsstämma omval av samtliga ledamöter förutom ordförande Christer Villard. 

 

Styrelsen valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter för tiden intill slu-

tet av nästa ordinarie bolagsstämma Göran Almberg, Charlotte Barnekow, Lennart Käll, Ingrid 

Lindquist, Jan Rosenström och Christer Villard. 

 

Anmälde ordföranden att personalklubben (FTF) utsett Maria Torpman och Jesper Merbom Hu-

bertson till ordinarie ledamöter samt Ola Lovekrans till suppleant i bolagets styrelse. 

 

 

 

 



§ 15 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 

 

Valberedningen, genom Per Gustafsson, föreslog omval av Christer Villard till styrelsens ordfö-

rande 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 Per Gustafsson, 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 Per Gustafson, föreslog oförändrade villkor. 

 

Fullmäktige Yngve RK Jönsson föreslog att arvodet till fullmäktiges ledamöter ska utgå med 0,1 

prisbasbelopp samt reseersättning med 29,50 kr per mil mot reseräkning.  
 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med fullmäktige Yngve RK Jönssons förslag. 
 

Bolagsstämman gav styrelsen i uppgift att överväga om ett förslag kan tas fram där även prisbas-

belopp används för ersättning vid reseersättning. 

 

§ 18 Val av ledamöter till valberedningen  

 

Per Gustafsson (ordförande i valberedningen), anmälde att valberedningen bestått av Per Gus-

tafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Cecilia Åker-

blom samt att mandattiden utgår för Per Gustafsson, Marie Backrud Ivgren och Jerker Holmgren. 

 

Bolagsstämman valde till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av ordinarie bolags-

stämma 2019 Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren och Per Gustafsson, Per Gustafsson även 

omval som ordförande. 

 

§ 19 Beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen 

 

Styrelsens ordförande redovisade förslag till ändrad lydelse av bestämmelserna § 8 i bolagsord-

ningen, som bifogats kallelse till bolagsstämman, bilaga1. 

 
Ordföranden konstaterade att för ändring av bolagsordningen krävs att två tredjedelar av de röstande 

bifaller förslaget. Efter genomförd omröstning konstaterades att 40 röstande av 45 närvarande full-

mäktige bifallit förslaget och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de röstande därmed 

hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag om att § 8 i bolagsordningen skall ha ändrad lydelse i 

enlighet med bilaga 1, hade således bifallits.  

Bolagsstämman beslutade även att uppdra åt styrelsen eller den styrelsen utser att ändra lydelsen i 

bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag samt att därvid vidta sådana redaktionella ändringar 

i formuleringarna som kan visa sig erforderliga i samband med stadfästelse och registrering av beslu-

tet hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket. 



§ 20 Fastställande av valberedningens instruktion 
 

Beslut om valberedningens instruktion, inkl Motion 1, bilaga 3 till kallelsen, från Henrik 

Perlmutter. 

 

Bolagsstämman beslutade att instruktion för valberedningen i enlighet med bilaga 2, av styrelsen 

framlagt förslag ska gälla oförändrat, att gälla från och med ordinarie bolagstämma 2017. 

 

§ 21 Övriga ärenden 

 

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning: 

 

Motion 2 och 3, bilaga 4 från Henrik Perlmutter 

 

Bolagsstämman beslutade att inte anta presenterade motioner 2 och 3. Till protokollet ska det 

föras att valberedningen ska kontakta ledamot som inte föreslås till omval, och informera om 

orsaken till detta. 

 

Motion 4, Bilaga 5 från Håkan Sandlund och Magnus Modalen 

 

Bolagsstämman beslutade att anta presenterad motion i sin helhet. 

 

Beslutet innebär att det bordlagda förslaget om ”Instruktion för 

Nomineringsgruppen i LF Sthlm” avvisas i sin helhet och att frågan om inrättande av 

en Nomineringsgrupp därmed inaktualiserats, samt att tidigare beslut om att Valberedningens 

Ordf. och Styrelsens Ordf. skall utgöra en Nomineringskommitté för Valberedningen ska upp-

höra att gälla med omedelbar verkan. 

 

Övrig punkt på dagordningen, entledigande av fullmäktige. Fullmäktige Henrik Perlmutter pre-

senterade bakgrunden till förslaget ”entledigande av fullmäktige”. Henrik Perlmutter begärde 

inte något beslut från stämman utan lät sig nöja med att ha fått framföra sina synpunkter rörande 

denna fråga. 

 

§ 22 Stämmans avslutande 

 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade han bolagsstämman 2017 avslutad. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Mattias Sandholm 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Claes Zettermarck        Hafida El-Abed  Jan Sander  


