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Vd har ordet

Året har tyvärr startat med en hel del 
skador även i år, och vi kämpar med ska-
deresultatet. I år är det främst bränder 
som drabbat oss. Dock går försäljningen 
bra och Liv fortsätter att visa ett positivt 
resultat.

Tack till er alla som deltog på bolags-
stämmodagen och gjorde kvällen till en 
trevlig tillställning. Det var som vanligt 
roligt att träffa er alla. 

Avslutningsvis ser jag fram emot att 
ses på sommarens sju kundevent runt 
om i länet. 

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland

Nr 1, maj 2019

 Läs mer om Länsförsäkringar Västernorrlands  
arbete kring fullmäktige på lfy.se/fullmaktige

Dags att nominera 
kandidater inför årets 
fullmäktigeval
Mellan den 15-31 maj pågår årets  
nomineringskampanj till fullmäktige.

För fjärde året i rad genomförs fullmäktigevalet digitalt.  
- Vi tycker att den stora andelen nomineringar och det  
höga valdeltagandet gör att vår fullmäktige idag är mer  
jämställd och mer demokratiskt förankrad än någonsin  
tidigare, säger ordförande Stig Högberg.

Nominera en klok person  
till vårt fullmäktige

lfy.se/fullmaktigeval 

Nu kan du som är kund hos oss gå in på  
webben och nominera någon till fullmäktige!

Som kund i Länsförsäkringar Västernorrland är du också 
delägare. Använd ditt inflytande genom att nominera 
någon till vårt fullmäktige. Nominera senast den 31 maj  
på lfy.se/fullmaktigeval eller via blankett på våra kontor.



175-års jubileum firades på 
bolagsstämman
Fredagen den 12 april gick 2019 års bolagsstämma av stapeln på Härnösands teater. Alla full-
mäktigeledamöter bjöds in till information om året som gått och för att diskutera verksam-
heten och de utmaningar vi står inför. Dagens avslutades med en föreläsning med Richard 
Tellström, docent i måltidskunskap. På kvällen fortsatte 175-års firandet på St Petri Logen 
tillsammans med medarbetare från Länsförsäkringar Västernorrland. 

Styrelseordförande Stig Högberg inledde dagen med att be-
rätta om styrelsens mål för bolaget och redovisade succén 
med deltagandet i digitala fullmäktigevalet som vi i år kör för 
fjärde gången. 
- Den stora andelen nomineringar och höga valdeltagandet gör 
att vår fullmäktige idag är mer jämställd och mer demokratiskt 
förankrad än någonsin tidigare, meddelade Stig Högberg. 
Alla fullmäktigeledamöter som står inför omval och som vill 
fortsätta vara ledamot, uppmanades också att gå in på webben 
om nominera sig själv mellan den 15-31 maj, av vd Mikael Berg-
ström.

Bra försäljning men stora skadekostnader påverkar resulta-
tet
Sedan var det dags för vd Mikael Bergström och CFO Maria 
Ludvigsson att berätta om viktiga händelser och resultatet för 
2018.  

- Vi har haft bra försäljning inom sakaffären, bankaffären går 
sakta men säkert mot bättre resultat och livaffären går för 
första gången med vinst. Men vi har haft extremt stora skade-
kostnader under 2018 samtidigt som vi fick en nedgång på 
börsen under årets sista kvartal. Allt detta påverkar vårt resul-
tat negativt, upplyste Mikael Bergström.
Under året har viktiga förflyttningar gjorts mot ett mer effek-
tivt arbetssätt inom till exempel Privat försäkring. Det har gett 
oss fler kundkontakter och en ökad nyförsäljning. Under 2019 
fortsätter vi att förfina vår premiesättning på personbil och 
villa för att se till att vi tar rätt betalt för risker. Vi fortsätter 
med vårt skadeförebyggande arbete och riskurval samt satsar 
på att öka försäljningen av våra hälsaprodukter. 

- Framförallt ska vi sälja det ingen annan konkurrent kan 
sälja och det är helheten! avslutade Mikael Bergström.

Artikeln fortsätter på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida

2018 var naturskadornas år
Efter lunch föreläste skadechef Christoffer Jonsson till-

sammans med naturskadesamordnare Mikael Schéele om de 
naturskador som inträffade under 2018 i vårt län. 

- Vi hade en vinter med nederbördsrekord, det har inte varit 
så mycket snö i delar av Västernorrland på 50 år. Vi slog även 
värmerekord på sommaren med torka som följd, informerade 
Mikael Schéele.

Före och under perioder med kraftigt snöfall och inför vår-
floden genomfördes skadeförebyggande informationskampan-
jer mot kunder och allmänhet. Bolaget har också ett internt 
beredskapsarbete inför naturskador och samarbeten har in-
letts i länsförsäkringsgruppen vid skadeavhjälpande aktiviteter 
efter naturskador.

- Vår målsättning är att göra det möjligt för våra kunder att 
även i framtiden vara försäkrade trots förändrat klimat, fast-
slog Christoffer Jonsson.
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Diskussioner kring marknadsföring, försäljning och ambassadörskap
Under fullmäktiges frågestund med företagsledningen diskuterades 

bland annat hur vi når ut till den yngre generationen med våra erbjudan-
den, hur vi förvandlar nöjda skadekunder till ambassadörer, hur vi bearbe-
tar andra bankers kunder samt hur vi lär av andra länsförsäkringsbolag 
med bättre totalkostnadsprocent. 

Flera fullmäktigeledamöter passade också på att ge beröm till banken 
och vittnade om att de personer de tipsat om att kontakta vår bank hade 
blivit väldigt fint bemötta och varit nöjda. En fullmäktigeledamot lyfte ock-
så tjänsten skadeförebyggande besök med gratis vattenlarm vid köp av 
villaförsäkring och menade att denna tjänst är unik för Länsförsäkringar 
Västernorrland och fungerar som win-win både för kunder och för oss 
som försäkringsbolag. En ledamot påminde också alla fullmäktigeledamö-
ter om ambassadörskapet och att ta chansen att delta på de kundevent 
som anordnas på sommaren på sin ort som är ett bra tillfälle att utöva sitt 
ambassadörskap och prata med kunder och allmänhet om företaget.

Biovisning och föreläsning om mathistoria
Efter eftermiddagsfikat var det dags för den formella bolagsstämman 

och alla bjöds på pommac, popcorn och biovisning av en film om vår 175 år 
långa historia samt en film där nuvarande och före detta vd:ar och ordfö-
randen berättar om bolagets utveckling. På bolagstämman omvaldes sty-
relseledamöterna Malte Frisk, Härnösand, Annika Fälldin, Sollefteå och 
Lena Sellin, Örnsköldsvik på en tid om tre år.

Efter bolagsstämman bjöd Richard Tellström, docent i måltidskunskap, 
på en intressant föreläsning som beskrev den svenska och norrländska 
matkulturens utveckling de senaste 175 åren. Kvällen fortsatte med ming-
el, middag, underhållning av Anna & Martin Hanning Häggström och dans 
till Kramfors Storband på St Petri logen tillsammans med medarbetare 
från Länsförsäkringar Västernorrland.
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Vi upprepar fjolårets 
succé med sju kundevent 
runt om i länet

För tredje året i rad ger vi oss ut på vår omtyckta eventturné där vi besöker länets alla 
sju kommuner under perioden maj-augusti

Vi kommer likt tidigare år att genomföra eventen tillsammans med styrelse och full-
mäktige. I år blir sätter vi en extra guldkant på eventen eftersom vi fyller 175 år. Det blir 
tävling med fina priser, fiskdamm till alla barn och ett 175-årserbjudande till våra kunder.

Ånge
Fredag 25 maj
Kulturnatten

Kramfors
Lördag 15 juni
Kramfors Folkfest

Härnösand
Lördag 20 juli
Härnösands Stadsfest

Sollefteå
Torsdag 25juli
Nipyran

Timrå
Lördag 10 augusti
Folkan Waterfront

Sundsvall
Lördag 17 augusti
Selånger Marknad

Örnsköldsvik
Lördag 31 augusti
Barnens dag

Här deltar vi i sommar

Bild från fjolårets Kulturnatt i Ånge

Lönespecifikation för utbetalning av arvode från  
Länsförsäkringar Västernorrland distribueras via Kivra.

Över 1000 företag och myndigheter skickar post via Kivra 
och allt fler stora avsändare ställer nu om till säker digital 
post. Det innebär att du kan förvänta dig att successivt bör-
ja ta emot mer och mer av din post i Kivra, post som du re-
dan idag kan få är bland annat din deklaration, fakturor, års-
besked och nu din lönespecifikation. Du aviseras alltid när 
du får ny post, via mejl eller pushnotis. Du loggar säkert in 
via Mobilt BankID och kan även ladda ner Kivra som app.

Läs mer om hur du skaffar Kivra på www.kivra.com

Nominering och val

15–31 maj 2019
Under perioden 15-31 maj är det nominerings-
period inför val till fullmäktige.

1–15 november 2019
Under perioden 1-15 november sker vårt digita-
la val till fullmäk tige. Rösta senast den 15 
novem ber på lfy.se/ 
fullmaktigeval eller via blankett på våra kontor.

Andra viktiga datum

1 oktober 2019
Fullmäktigedagen i Härnösand.

24 april 2020 Bolagsstämma 2020 
i Örnsköldsvik.

Viktiga datum

Kivra
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