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Vd har ordet

Det är en märklig tid vi lever i...
Vi som alla andra i samhället upplever 

en annorlunda tid nu, med de om-
ständigheter som råder på grund av 
Covid-19. Vi har stängt kontoren för 
spontana besök och de flesta av våra 
medarbetare arbetar hemifrån. Det 
fungerar alldeles utmärkt, men så klart 
saknar man sina kollegor. Utmaningen är 
att man inte ser när läget ska ändras.

Under rådande förhållande valde vi 
som ni alla vet att genomföra vår bolags-
stämma digitalt, vilket gick bra. 29 av 
våra fullmäktigeledamöter satt fördelade 
i tio olika konferensrum på tre av våra 
kontor. 

Tekniken var med oss och Örnskölds-
viks ordförande i kommunstyrelsen, Per 
Nylén, ledde stämman  på ett utmärkt 
sätt. Nästa år, 23 april 2021, gör vi ett 
nytt försök att genomföra en traditionell 
bolagsstämma i Örnsköldsvik.

Covid 19:s grepp om samhället är 
fortsatt starkt. Det kommer att bli spän-
nande att se hur samhällets, näringsli-
vets och människors förhållningssätt till 
resande och olika sätt att mötas, föränd-
ras efter pandemin.

Tvätta händerna, håll avstånd och var 
rädda om er!

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland
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Årets bolagsstämma 
genomfördes digitalt
Fredag den 24 april genomfördes för första gången i 
bolagets 176 åriga historia en digital bolagsstämma

På grund av det rådande Coronaläget kunde vi inte genomföra en vanlig 
bolagsstämma, utan valde att göra det digitalt.

Presidiet samlades i vårt konferensrum på Örnsköldsvikskontoret och ge-
nom vårt videokonferenssystem anslöts nio konferensrum i Sundsvall, Härnö-
sand och Örnsköldsvik.

Genom att göra på det sättet kunde vi dela upp de ca 50 talet deltagarna 
på ett bra och betryggande sätt. Själva bolagstämman genomfördes utan pro-
blem och ordförande var Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik.

Alla beslut togs enligt valberedningens förslag och det enda som ändrades 
var platsen för nästa års bolagsstämma. Beslut fattades om att nästa års bo-
lagsstämma ska hållas i Örnsköldsvik och inte som planerat i Härnösand. 

Stämman var 
enhälligt överens 
om att nästa års 

bolagsstämma ska hållas i Örn-
sköldsvik då den möjligheten 
inte fanns i år, säger ordförande 
Stig Högberg. 



Nomineringskampanj 
fullmäktige startar 15 maj
På fredag den 15 maj drar vår nomineringsprocess igång inför vårt fullmäktigeval i höst. 
Nomineringskampanjen pågår mellan 15-31 maj.

Detta blir det fjärde året som vi genomför nominering och val 
digitalt.  

Dessa marknadsaktiviteter sker med start 15 maj:
• Kampanjsida på webben
• Nyhet på webben
• Mina sidor
• E-post till våra sakförsäkringskunder
• Facebookannons
• Printannons och bannerannonsering i lokaltidningar

Omval
I år är det 18 ledamöter ur den befintliga fullmäktigegruppen 
som står för omval. Om du är en av dem - kom ihåg att nomi-
nera dig själv på sajten så valberedningen får reda på att du 
fortfarande är intresserad.

Har du frågor kring nominering och val? 
Kontakta vd-assistent Ankie Sondell på telefon 0611-36 53 12 
eller via mejl ann-christine.sondell@lfy.se eller någon ur 
valberedningen.

Valberedningens ordförande:
Charlotta Kristow, Ånge 070-248 77 29

Valberedningens ledamöter:
Märta Högstedt, Sundsvall 070-333 37 29
Pia Lindberg, Timrå 073-501 79 68
Mathias Johansson, Härnösand, 073-841 48 33
Pia Lundgren, Kramfors 070-277 89 49
Marita Rundén, Sollefteå 070-589 59 33
Roger Olofsson, Örnsköldsvik 070-316 71 65

lfy.se/fullmaktigeval

Notiser

De sju kundeventen
Sommarens sju kundevent är inställda på grund av 
rådande omständigheter. 

Fullmäktigedagen 30 september i Härnösand
       Vi planerar höstens fullmäktigedag som om vi kan   
       genomföra den, men naturligtvis kommer det att     
       bero på det läge som råder då, vad gäller Covid-19.

Fullmäktigeval
Årets digitala fullmäktigeval genomförs
mellan den 15-31 oktober.

Bolagsstämma 2021
Bolagsstämman 2021 hålls den 23 april i 
Örnsköldsvik.
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