Länsförsäkringar Östgöta
April 2018

Riktlinje för Fullmäktige

Regler för nominerings- och röstningsförfarande - Fullmäktigeval

1. Dessa regler gäller i sin helhet för val till fullmäktige via bolagets webbplats. Om val sker vid
sammanträde ska lämpliga delar av detta regelverk tillämpas.
2. Länsförsäkringar Östgöta, (nedan Bolaget), är indelat i 3 valkretsar och 15 valdistrikt där det
år 2018 är val i den östra valkretsen;
Nästa val 2018
Östra valkretsen
Distrikt

Nästa val 2019
Västravalkretsen

Fullmäktige

Suppleant

Finspång
Npg, tätort
Npg, land
Söderköping
Valdemarsvik

3
15
5
3
2

1
5
2
1
1

Antal

28

10

Distrikt

Boxholm
Mjölby
Motala
Vadstena
Ödeshög

Nästa val 2020
Mellersta valkretsen

Fullmäktige

Suppleant

1
5
7
2
1

1
5
7
2
1

16

16

Distrikt

Kinda
Lpg, tätort
Lpg, land
Ydre
Åtvidaberg

Fullmäktige

Suppleant

2
15
9
1
2

2
15
9
1
2

29

29

Ovan antal fullmäktige är beräknad efter beståndet per augusti 2017. Totalt antal ordinarie
fullmäktige är 73.
3. Delägare är den som är försäkringstagare och har en gällande sakförsäkring i Bolaget.
4. I varje distrikt utses av och bland delägarna fullmäktige. Delägare kan endast tillhöra ett
distrikt i Bolaget och distriktstillhörigheten styrs i första hand av där denne är folkbokförd
eller har sitt säte. I andra hand, för det fall att delägare ej är folkbokförd eller har sitt säte inom
Bolagets verksamhetsområde, till det distrikt där delägare har sin egendom försäkrad. I det fall
delägare har egendom försäkrad i flera distrikt bestäms distriktstillhörigheten av den högsta
betalda försäkringspremien.
5. Nominering och val till fullmäktige sker på bolagets webbplats:
www:lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/fullmaktigeval/
6. Under perioden 21 maj till 21 juni, respektive valår kan delägare på Bolagets webbplats visa
eget intresse alternativt föreslå högst en annan delägare som kandidat till fullmäktige.
Valberedningen kontrollerar att inkomna förslag uppfyller kraven för valbarhet enligt
bolagsordningen och Riktlinje för Fullmäktige.
För det fallet att en och samma delägare har nominerats av minst femton delägare ska
personen vara valbar förutsatt att kandidaten uppfyller kraven enligt bolagsordningen och
Riktlinje för Fullmäktige.

7. Valberedningen i Bolaget ansvarar för att nominera lämpliga kandidater per distrikt inför
fullmäktigevalet. Valbara personer presenteras i två kategorier, valberedningens förslag samt
övriga förslag.
8. Val till fullmäktige hålls under perioden 15 september till 15 oktober. Valet gäller för tre år.
Valbar till fullmäktige är fysisk person som är delägare i Bolaget. Den som är
styrelseledamot, anställd eller förmedlare av tjänster till Bolaget får inte vara fullmäktige. Ej
heller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som
konkurrerar med Bolaget.
9. Röstberättigad är fysisk person som den 15 augusti valåret är delägare i Bolaget.
10. Varje röstberättigad delägare tilldelas röst/er som motsvaras av det tillhörande distriktets
representation i fullmäktige.
11. Valda till fullmäktige är de kandidater som fått flest godkända röster inom respektive distrikt.
Vid lika antal röster avgör lottning som genomförs av valberedningen.
12. Suppleanter utses bland de kandidater till fullmäktige som fått flest godkända röster inom
respektive distrikt, efter att platserna för ordinarie fullmäktige är tillsatta.
13. För det fall att nominering eller omröstning sker manuellt via blankett som tillhandahålls från
Bolagets webbplats skall blanketten – för att vara giltig – ha inkommit till Bolaget senast
21 juni valåret avseende nominering och 15 oktober valåret avseende röstning.
14. Röstning som sker manuellt via blankett skall – för att vara giltig – vara egenhändigt
undertecknad samt vidimerad av en person.
15. För det fall röstberättigad föreslagit fler än en kandidat alternativt röstberättigad röstat fler än
en gång är det den till Bolaget sist inkomna kandidatförslaget respektive rösten som är
gällande.
16. Valresultatet ska senast 1 månad efter att valet avslutats presenteras på Bolagets webbplats.

