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Vd har ordet

Ingen hade väl kunnat tro...
att jag i år igen skulle tacka för delta-

gande vid en digital bolagsstämma. Men 
med anledning av rådande förhållande 
genomfördes vår bolagsstämma digitalt 
även i år. 42 av våra fullmäktigeledamö-
ter satt på varsitt håll och deltog i stäm-
man via Skype. Historiskt sett är det ett 
bra deltagande då det tangerar tidigare 
rekordet på just 42 deltagare.

Tidigare fullmäktigeledamoten, LRF:s 
regionordförande Gunilla Kjellsson, led-
de stämman  på ett utmärkt sätt. Nästa 
år, 29 april 2022, gör vi ett nytt försök att 
genomföra en traditionell bolagsstämma 
i Örnsköldsvik.

Dock är Covid 19:s grepp om samhäl-
let är fortsatt starkt. Vi fortsätter att 
jobba hemifrån, vilket trots allt fungerar 
bra. 

Men hur tänker forskarna om vad som 
händer efter coronapandemin? Ta dig tid 
att se vad Länsförsäkringsbolagens 
Forskningsfond har gjort i frågan. Lyssna 
på deras poddar eller se deras korta 
klipp på Youtube. Läs mer om det på si-
dan tre.

Fortsätt tvätta händerna, håll av-
stånd, vaccinera er och var rädda om 
varandra!

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland

Nr 1, maj 2021

Årets bolagsstämma 
genomfördes än en 
gång digitalt
Fredag den 23 april genomfördes bolagsstämman för 
andra året i rad digitalt på grund av pandemin.

Till skillnad från ifjol samlades inte deltagarna i grupper på kontoren, utan var 
och en kopplade upp sig digitalt via dator eller ”padda”. Till det användes mo-
biltelefonen för röstning. 
Styrelseordförande och vd tillsammans med presidiet, ledde bolagstämman 
från vårt kontor i Örnsköldsvik. Alla stämmodeltagare fick dessutom i år en 
meny med recept på en 3-rätters bolagsstämmomiddag i det egna köket. Re-
sultatet var mycket gott enligt tillförlitliga källor.

Även nästa år kommer 
stämman att genomföras 
i Örnsköldsvik och vi 

hoppas verkligen att det blir i fysisk 
form, säger ordförande Stig Högberg. 

http://lfy.se


FULLMÄKTIGEVAL

Nominera någon som bryr 
sig. Någon som du.
På söndag den 15 maj drar vår nomineringsprocess igång inför vårt fullmäktigeval i höst. 
Nomineringskampanjen pågår mellan 15-31 maj.

Dessa marknadsaktiviteter sker med start 15 maj:
• Kampanjsida på webben
• Nyhet på webben
• Mina sidor
• E-post till våra sakförsäkringskunder
• Facebookannons
• Digital annonsering

Omval
I år är det 14 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 valbe-
redningen.

Valberedningens ordförande:
Roger Olofsson, Örnsköldsvik 070-316 71 65

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 
Charlotta Kristow, Ånge 070-248 77 29.lfy.se/fullmaktigeval
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Länsförsäkringars 
Forskningsfond
Länsförsäkringars Forskningsfond är en stiftelse med 
egen styrelse som bildades 1994. Syftet, nu som då, är 
att stödja forskning som kan minska och förebygga 
skador i samhället. Vi stödjer forskning som ligger nära 
människors vardagliga trygghet vilket är en av delarna 
av vårt engagemang i det lokala samhället.

Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förstå 
hur samhällsutvecklingen kan komma att påverka framtiden. Vi vill dessutom 
förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi 
tror kommer att finnas i framtiden.

Här kan du se en kort presentationsfilm av Forskningsfonden på en och en 
halv minut:

Forskningsfonden

Framtidsspaning i Coronakrisens spår
Vilka långsiktiga samhällseffekter kan Coronapandemin föra med sig? Vi 

bad fyra forskare, samtliga med anknytning till Länsförsäkringars Forsknings-
fond, att göra en framtidsspaning med utgångspunkt från den rådande krisen. 
Resultatet ser du här i en 17 minuter lång film.

Framtidsspaning i Coronakrisens spår

Forskningsfonden på Youtube
På Youtube hittar du korta filmer där några av våra forskare presenterar 
sina forskningsresultat. Filmerna handlar om allt ifrån blockkedjor för 
innovativa försäkringstjänster till hur nudging kan leda till bättre eko-
nomiska beslut. En annan av våra filmer handlar om tillitsforskning och 
varför tillit är så viktigt för ett samhälle.

Se Forskningsfonden på Youtube

Notiser

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

Fullmäktigedagen 14 oktober i  
Härnösand
Vi planerar höstens fullmäktigedag som 
om vi kan genomföra den, men naturligt-
vis kommer det att bero på det läge som 
råder då, vad gäller Covid-19.

Fullmäktigeval
Årets digitala fullmäktigeval genomförs
mellan den 1-31 oktober.

Bolagsstämma 2022
Bolagsstämman 2022 hålls den 29 april i 
Örnsköldsvik.
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https://www.youtube.com/watch?v=p5_17x4r5Kk
https://lansforsakringar.se/vasternorrland/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/forskning/podcast-samhallssnackarna/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiN8-NQiU4X5fsj75XyF4B4pB2bwfAc41

