STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING
antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid
förbundsmötena den 6 maj 1992 (4 och 6 §§), den 6 maj 1993 (4 § och en ny 8a
§), den 13 september 1993 (6 §), den 6 maj 1994 (2 §), den 16 maj 1997 (2 och 6
§§ och en ny 8 b §), den 8 maj 1998 (4 §, 8 § och en ny 9 § samt ändrad
numrering fr.o.m. 10 §), den 7 maj 1999 (3, 4 och 13 §§), den 7 maj 2002 (6 och
9 §§), den 9 maj 2003 ( 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 §§), den 6 maj 2004 (2 och 6
§§), den 12 maj 2005 (1, 2, 6 och 10 §§),den 11 maj 2007 (8 §), den 7 maj 2008
(2, 6 och 10 §§), den 6 maj 2009 (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 och 14 §§), 5 maj 2010 (7,
8, och 9 §§), den 4 maj 2011, den 11 maj 2016 (2 §) och den 15 maj 2018 (3 §).

1§

Ändamål

Branschorganisationen Svensk Försäkring, med säte i Stockholm, är ett gemensamt
organ för försäkringsföretag som driver försäkringsrörelse i Sverige.
Svensk Försäkrings ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen och deras
möjligheter att verka i Sverige och utomlands.
Svensk Försäkring skall fullgöra sitt ändamål genom
att i förhållande till riksdag, regering, myndigheter, organisationer och allmänheten
ge uttryck åt medlemmarnas gemensamma ståndpunkter,
att verka för ökad kännedom om den privata försäkringsverksamhetens betydelse
för samhället och enskilda,
att verkställa utredningar och väcka förslag i frågor av betydelse för den privata
försäkringsverksamheten,
att i övrigt verka för en sund utveckling av försäkringsverksamheten,
att ge medlemmarna möjlighet till nämndprövning i enlighet med vad som följer av
särskilda reglementen för olika nämnder.
Svensk Försäkring får bedriva sin verksamhet delvis genom annan juridisk person.
2§

Medlemskap

Försäkringsföretag som har tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt
försäkringsrörelselagen (2010:2043) och sådan förening som avses i lagen
(1972:262) om understödsföreningar och vars verksamhet huvudsakligen avser
pensionsförsäkring på grund av anställning kan bli medlem i Svensk Försäkring.
Detsamma gäller utländska försäkringsgivare och försäkringssammanslutningar
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som får driva verksamhet i Sverige enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 4 kap 1 § 1 st
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige.
Frågan om medlemskap i Svensk Försäkring avgörs av styrelsen.
Ett medlemskap i Svensk Försäkring omfattar samtliga försäkringsföretag som
ingår i en egentlig koncern enligt försäkringsrörelselagen eller i en samarbetande
företagsgrupp.
Utländska försäkringsgivare som har rätt att bedriva gränsöverskridande
verksamhet i Sverige enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, kan efter
anmälan till styrelsen fortlöpande få del av den information som ges till
medlemmarna. Sådana utländska försäkringsgivare är i så fall skyldiga att betala
en avgift efter vad som anges i 6 § sjunde stycket men har i övrigt inte rättigheter
eller skyldigheter som medlemmar i Svensk Försäkring.
3§

Årsmöte

Svensk Försäkring sammanträder till ordinarie möte en gång årligen på tid, som
styrelsen bestämmer, samt till extra möte, om styrelsen anser att det behövs eller
minst fem medlemmar i skrivelse till styrelsen begär extra möte.
Kallelse till årsmöte skickas till varje medlem tidigast 6 veckor och senast 2 veckor
före ordinarie möte och minst två veckor före extra möte. Medlemmarna skall minst
två veckor före mötet få uppgift om vilka ärenden som skall behandlas.
4§

Ärenden vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid årsmötet och två justeringsmän som tillsammans med
ordföranden skall justera mötets protokoll
Justering av röstlängden
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och beslut om
fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och vice styrelseordförande
Beslut om antalet suppleanter i styrelsen och val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer och suppleanter för dessa
Beslut om antalet ledamöter samt val av ledamöter och ordförande i
valberedningen
Fastställande av grundbelopp för avgiftsuttag
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12.
13.
14.

Fastställande av fördelningsprincip vid uttag av Svensk Försäkrings och annan
juridisk persons kostnader enligt 6 §, stycke 5
Styrelsens övriga förslag
Av medlemmar väckta förslag

I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen får ledamot av styrelsen inte deltaga.
Beslut och val enligt punkterna 7 - 8, 10 gäller för tiden till nästa ordinarie årsmöte.
Mandattiden för revisorer och suppleanter för dessa är fyra år (p 9).
För att ett förslag som avses i punkt 14 skall tas upp till behandling skall det,
skriftligen avfattat, ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.
Extra årsmöte inleds med val av ordförande och justeringsmän och justering av
röstlängd. I övrigt får bara de ärenden behandlas som har föranlett mötets
sammankallande.
5§

Rösträtt

Varje medlem har en röst. Med det undantag som anges i 15 § avgörs alla ärenden
med enkel majoritet. Omröstning är öppen, om inte någon medlem begär sluten
omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning
sker dock avgörandet genom lottning.
6§

Avgifter

Kostnaderna för Svensk Försäkrings och annan juridisk persons verksamhet vari
Svensk Försäkring driver del av sin verksamhet skall uttaxeras på medlemmarna
enligt följande regler.
Vad som nedan sägs om koncern avser dels egentlig koncern enligt försäkringsrörelselagen, dels samarbetande företagsgrupp. En koncerns hela
premieinkomst utgör underlag för deltagande i Svensk Försäkrings kostnader på
sätt anges i det följande.
Varje år skall medlem i Svensk Försäkring betala ett grundbelopp som fastställs av
årsmötet.
En sådan försäkringssammanslutning som avses i 2 § första stycket påföres avgift
enligt grunder varom överenskommelse träffats mellan Svensk Försäkrings styrelse
och sammanslutningen. Om särskilda omständigheter föreligger, kan även
beträffande viss medlems avgift från dessa regler avvikande överenskommelse
träffas mellan Svensk Försäkrings styrelse och medlemmen.
Vad som ej täcks genom nämnda grundbelopp och avgifter enligt ovan skall
fördelas på medlemmarna efter deras premieunderlag i enlighet med den
fördelningsprincip som beslutas av årsmötet. Ingen medlem eller koncern skall dock
erlägga mer än 23 procent av Svensk Försäkrings totala kostnader.
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Premieunderlaget utgörs av premieinkomsten för direkt svensk affär enligt senast
tillgängliga uppgifter.
Avgiften för utländska försäkringsgivare, som avses i 2 § fjärde stycket, utgörs av
det i tredje stycket avsedda grundbeloppet.
Avgifterna erläggs på tid som styrelsen bestämmer.
Medlem som inträder under löpande kalenderår erlägger vid inträdet en efter ovan
stadgade grunder beräknad årsavgift, jämkad med hänsyn till tidpunkten för
inträdet.
7§

Styrelse

Svensk Försäkrings arbete leds av en styrelse.
Styrelsen består av det antal ledamöter som för varje år bestäms av det ordinarie
årsmötet. Styrelsen väljs för ett år i sänder. Årsmötet utser ordförande och vice
ordförande i styrelsen. Om ordföranden avgår i förtid övertas ordförandeskapet av
vice ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. Om både ordförande och vice
ordförande avgår i förtid ska styrelsen inom sig utse ny ordförande.
Svensk Försäkrings verkställande direktör är ledamot av styrelsen.
8§

Styrelsens arbetsformer m m

Styrelsen sammanträder så ofta som ordföranden eller verkställande direktören
anser att det behövs, dock minst två gånger om året.
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Ärenden avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen fastställer budget för varje verksamhetsår.
Styrelsen beslutar om fördelningen av kostnader mellan Svensk Försäkring och
annan juridisk person vari Svensk Försäkring driver del av sin verksamhet.
9§

Försäkringsutskott och övriga organ

Styrelsen kan utse ett eller flera utskott för att bereda frågor inför behandling i
Svensk Försäkrings styrelse samt för att fatta beslut i frågor som ej är av
policykaraktär. För utskotten ska styrelsen besluta om stadgar. Styrelsen utser
ledamöter, ordförande och, vid behov, vice ordförande i utskott.
Styrelsen kan bestämma att det för viss tid eller tills vidare skall finnas organ för
särskilda frågor. Styrelsen beslutar i så fall också om stadgar för ett sådant organ
och utser dess ledamöter och ordförande.
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10 §

Valberedning

Ordinarie årsmöte utser valberedning med representation från Svensk Försäkrings
medlemmar samt ordförande. I valberedningen ska ingå i vart fall en ledamot från
Svensk Försäkrings styrelse. Majoriteten av valberedningens ledamöter får inte
samtidigt vara ledamöter i Svensk Försäkrings styrelse. Valberedningens
ordförande får inte vara ledamot i Svensk Försäkrings styrelse.
Om en ledamot i valberedningen lämnar företag som är medlem i Svensk
Försäkring eller om ledamotskapet upphör av annat skäl, ska valberedningen i
samråd med styrelsens ordförande komplettera sig själv.
Valberedningen har som uppgift att till ordinarie årsmöte förbereda val av
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och vice
styrelseordförande. I den mån valberedningen föreslår omval, ska den redovisa vid
vilken tidpunkt som ledamoten eller suppleanten valts in i styrelsen. På samma sätt
ska vid förslag till omval av ordförande och vice ordförande redovisas tidpunkten
för tidigare val.
Valberedningen ska, utöver sitt förslag till beslut, redovisa hur dess arbete
bedrivits.
Valberedningens förslag ska överlämnas senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
11 §

Verkställande direktör

Styrelsen anställer verkställande direktör.
Det åligger verkställande direktören att förestå Svensk Försäkrings kansli, att bereda och inför styrelsen föredraga inkommande ärenden, att låta föra Svensk
Försäkrings protokoll och räkenskaper samt att verkställa årsmötets och styrelsens
beslut.
12 §

Meddelande till medlemmarna

Svensk Försäkrings medlemmar skall snarast få del av årsmötesprotokoll. De skall
även hållas underrättade om viktigare styrelseärenden och ändringar i Svensk
Försäkrings sammansättning.
13 §

Revisorer

För granskning av räkenskaperna och av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning finns ett revisionsbolag eller en revisor och en revisorssuppleant.
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14 §

Utträde

Medlem har rätt att när som helst utträda ur Svensk Försäkring. Anmälan om utträde skall göras skriftligen till styrelsen.
Om ett medlemskap varat två år eller mer är utträdande medlem skyldig att på det
sätt som sägs i 6 § delta i Svensk Försäkrings kostnader till utgången av
verksamhetsåret efter det under vilket utträde anmälts.
Om ett medlemskap varat kortare tid än vad som sägs i andra stycket är
utträdande medlem skyldig att delta i Svensk Försäkrings kostnader till utgången
av verksamhetsåret under vilket utträde anmälts.
15 §

Stadgeändring och upplösning av Svensk Försäkring

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Svensk Försäkring
måste fattas av ett enhälligt årsmöte. Ett sådant beslut är dock även giltigt om det
fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, som hålls med
minst en månads mellanrum och beslutet vid det sista mötet antagits med minst
tre fjärdedels majoritet.
De som är medlemmar av Svensk Försäkring vid dess upplösning eller varit medlemmar ännu två år före upplösningen ansvarar gemensamt för Svensk Försäkring
vid upplösningen kvarstående ekonomiska förpliktelser. Kostnaderna skall fördelas
på det sätt som sägs i 6 §.
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