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Fullmäktige i Halland 
• Länsförsäkringar Halland är kundägt och det  

är genom fullmäktige som våra kunder har 
möjlighet att påverka Bolagets verksamhet 

• 61 ledamöter 
• Sex valkretsar 
• Val till fullmäktige vartannat år  
• Valmötena är öppna för alla skade- 

försäkringskunder i respektive distrikt 
• Utöver den ordinarie bolagsstämman  

sammanträder fullmäktige normalt  
fyra gånger per år  
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Fullmäktiges uppgifter… 

• Representera Bolagets samtliga kunder 
• Fastställa Bolagets balans- och resultaträkning 
• Bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
• Välja styrelse, ordförande, valberedning och revisorer 
• Fastställa arvoden och reseersättningar för förtroendevalda 
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…fullmäktigeledamotens  
uppgifter… 

• Sprida kännedom om att kunderna äger  
Bolaget   

• Verka som Bolagets ambassadör i kontakter  
med befintliga och potentiella kunder 

• Sprida information om Bolagets verksamhet 
• Fånga upp frågeställningar från kunder och förmedla 

till Bolaget 
• Bevaka och stimulera Bolagets samarbete med 

organisationer och föreningar 
• Följa Bolagets Uppförandekod 
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Krav på fullmäktigeledamöter 

• Skadeförsäkringskund (egendoms- eller olycksfallsförsäkring) 
• Engagemang och intresse av Bolagets verksamhet 
• Inget annat uppdrag som konkurrerar 
• Tid att sätta av för möten och bolagsstämma 
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Årscykel 
Fullmäktige 

År 1 

Händelser:  
Årsbokslut 
Ny/omval styrelse, arvoden 
Förändringar styrdokument 
 
Möten:  
Valberedningsmöte januari 
Fullmäktigemöte mars 
Bolagsstämma mars 

Händelser:  
Verksamhetshändelser 
 
Möten: 
Fullmäktigemöte augusti 
Introduktionsdag för nya 
 
Utskick juli/augusti:  
Halvårsbokslut 

Händelser:  
Verksamhetshändelser 
Affärsplanearbete i Bolaget 
 
Möten:  
Fullmäktigemöte november 
 
Utskick december:  
Vd-brev väsentliga händelser 
 

Händelser:  
Halvårsbokslut 
 
Utskick juni:  
Vd-brev väsentliga händelser 
 
 

januari-mars 

april-juni 

oktober-december 

juli-september 

År 2 - valår 
Händelser:  
Årsbokslut 
Ny/omval styrelse, arvoden 
Förändringar styrdokument 
 
Möten:  
Valberedningsmöte januari 
Fullmäktigemöte mars 
Bolagsstämma mars 

Händelser:  
Verksamhetshändelser 
 
Möten: 
Fullmäktigemöte augusti 
Introduktionsdag för nya  
 
Utskick juli/augusti: 
Halvårsbokslut 

Händelser:  
Val till fullmäktige 
Verksamhetshändelser 
Affärsplanearbete i Bolaget 
 
Möten:  
Fullmäktigemöte november 
 
Utskick december: 
Vd-brev väsentliga händelser 

Händelser:  
Halvårsbokslut 
 
Utskick juni:  
Vd-brev väsentliga händelser 
 
 

januari-mars 

april-juni 

oktober-december 

juli-september 

Perioderna innefattar obligatoriska aktiviteter 
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Fullmäktigeåret – ej valår 
Möte 1 – valberedningens möte med fullmäktige 
• Valberedningens representant sammankallande 
• Ingen representant från styrelse/LF Halland 
• Genomförs i januari (kväll) 
• Ett möte/distrikt 
• Förberedande inför bolagsstämman: 

orientering/diskussioner kring kandidater till 
styrelse, förändrade arvoden t ex. 

Möte 2 - fullmäktigemöte 
• Styrelsen sammankallande 
• Genomförs i feb/mars (kväll) 
• Ett möte/två distrikt 
• Förberedande inför bolagsstämman: 

genomgång årsbokslut med ev fördjupning, 
genomgång ev förändringar i styrande 
dokument, valberedningens förslag till 
ny/omval, arvoden osv. 

Möte 3 - bolagsstämma  Genomförs i mars  Ett möte/alla distrikt 

Möte 4 - fullmäktigemöte 
• Styrelsen sammankallande 
• Genomförs i augusti , halvdag/heldag 
• Ett möte/alla distrikt 
• Utbildning och verksamhetsinformation kring 

aktuella frågor t ex Solvens 2/Basel 3, aktuella 
affärs-/verksamhetsfrågor t ex kampanjer 

Möte 5 - fullmäktigemöte 
• Styrelseledamot sammankallande 
• Representantskap från LF Halland v b 
• Genomförs i november (kväll) 
• Ett möte/distrikt 
• Diskussionsmöte där distriktets fullmäktige och 

styrelseledamot diskuterar aktuella frågor. 
Representantskap från LF Halland bjuds in 
beroende på frågeställningar.  
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Fullmäktigeåret – valår 
Möte 1 – valberedningens möte med fullmäktige 
• Upplägg som föregående år 

Möte 2 - fullmäktigemöte 
• Upplägg som föregående år 

Möte 3 - bolagsstämma  Genomförs i mars  Ett möte/alla distrikt 

Möte 4 - fullmäktigemöte 
• Upplägg som föregående år 

Möte 5 - fullmäktigemöte 
• Styrelsen sammankallande 
• Genomförs i november  (kväll) 
• Ett möte/distrikt 
• Fullmäktigeval 

Verksamhetsinformation  
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