Bilaga 1 till stadgar för
Trygg-Stiftelsen

BESTÄMMELSER
för
Trygg-Stiftelsens Försäkringstagarorganisation
§1
För de personer som är försäkringstagare eller försäkrade enligt definition i försäkringsavtalslagen (2005:104), i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (”Gamla
Liv”), tidigare Trygg-Hansa Livförsäkringsaktiebolag och dessförinnan Trygg-Hansa
ömsesidig livförsäkring, ska inom Trygg-Stiftelsen finnas en försäkringstagarorganisation bestående av 24 fullmäktigeråd och en fullmäktigeförsamling
(”Fullmäktige”).
För detta ändamål är riket indelat i regioner vilkas omfattning framgår av Bilaga A
(inlagda efter dessa bestämmelser).
§2
Från och med det första val som äger rum efter år 2010 ska det inom varje region väljas
ett fullmäktigeråd i vilket det ska ingå fyra ledamöter valda av försäkringstagare och
försäkrade i Gamla Liv i regionen. En av dessa fyra ledamöter ska vara
fullmäktigerådets ordförande och en ledamot vara vice ordförande. De tre ledamöter i
fullmäktigeråden som erhållit det högsta röstetalet ingår som ordinarie ledamöter i
Fullmäktige och den återstående ledamoten är suppleant i Fullmäktige.
§3
Fullmäktigeråden ska sammanträda minst tre gånger per kalenderår. Därutöver kan
ordförandena i fullmäktigeråden sammanträda efter sammankallande av Fullmäktiges
ordförande eller medlem i presidiet.
Kallelse till sammanträde ska ske senast fyra veckor före sammanträdet. De frågor som
ska tas upp på sammanträdet ska anges i kallelsen. Kallelse ska ske genom
fullmäktigerådets ordförandes försorg genom brev. Kallelse får istället ske till de
fullmäktigeråd, som anmält detta alternativ, via Trygg-Stiftelsens elektroniska
anslagstavla. Vid kallelse genom denna ska även avisering ske genom textmeddelande
per mobiltelefon (SMS) eller e-post att kallelse finns tillgänglig på den elektroniska
anslagstavlan.
På fullmäktigerådens sammanträden ska följande frågor behandlas:
1. upprättande och godkännande av närvaroförteckning;

2. val av en justeringsman att jämte fullmäktigerådets ordförande justera
sammanträdets protokoll;
3. prövning av om fullmäktigerådet blivit behörigen sammankallat;
4. genomgång av ekonomisk rapport om förvaltningen av livbolagets tillgångar och
därmed sammanhängande frågor, samt annan fråga som väckts av ledamot,
sekreterare, av Trygg-Stiftelsens styrelse eller styrelseledamot.
I de fall ett sammanträde enbart avser utbildning av fullmäktigeråd, behöver
ovanstående agenda inte följas och protokoll inte föras.
§4
Fullmäktige ska bestå av sjuttiotvå ledamöter med tjugofyra suppleanter. Därutöver ska
av Fullmäktige väljas ytterligare en ledamot tillika Fullmäktiges ordförande. Vice
ordförande och andre vice ordförande ska utses bland ledamöterna. Ordföranden och de
två vice ordförandena utgör tillsammans Fullmäktiges presidium.
Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses vid av Fullmäktige
ordinarie stämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.
§5
Trygg-Stiftelsens styrelseledamöter och revisorer samt deras arvoden jämte övriga
arvoden med undantag för Fullmäktiges presidiums och valberedningens arvoden ska
föreslås av en valberedning som utgörs av Fullmäktiges presidium samt ytterligare en
ledamot utsedd av Fullmäktige gemensamt och en suppleant för denne. Denna
valberedning ska inom sig utse en eller flera kontaktpersoner till de lokala
valberedningarna som vid behov tillsammans med Trygg-Stiftelsens kanslichef kan vara
behjälpliga i de lokala valberedningarnas arbete som bedrivs i enlighet med § 15.
§6
Fullmäktiges presidium och valberedningens ytterligare ledamot jämte en suppleant för
denne samt dessas arvoden ska föreslås av en nomineringskommitté.
För utseende av denna nomineringskommitté delas Försäkringstagarorganisationen in i
fyra områden: öst, söder, väst och norr. Område öst består av regionerna 1–6, område
söder består av regionerna 7–12, område väst består av regionerna 14–19, samt område
norr består av regionerna 20–25.
Den fullmäktigerådsledamot inom varje område som är och längst tid innehaft posten
som ordförande för fullmäktigeråd eller vid förfall för denne den ordförande som
därefter längst innehaft posten som ordförande för fullmäktigeråd ska ingå i en grupp av
fyra personer som tillsammans utgör denna nomineringskommitté. Trygg-Stiftelsens
styrelseordförande är sammankallande, tillika ordförande, för nomineringskommittén
och har endast utslagsröst om inte något förslag stöds av en majoritet av röstande
fullmäktigeråd.

§7
Fullmäktige ska årligen hålla ordinarie stämma, senast under maj månad. Extra stämma
ska också hållas om Trygg-Stiftelsens styrelse eller minst 36 ledamöter begär det.
Kallelse till stämma ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämma.
Om på stämman ska avhandlas fråga som avses i § 6 (f) i Trygg-Stiftelsens stadgar, ska
dock kallelse ske senast fyra veckor före stämman. De frågor som ska tas upp på
stämman ska anges i kallelsen. Kallelse ska ske genom fullmäktiges ordförandes försorg
genom brev. Kallelse får istället ske till de fullmäktigeråd, som anmält detta alternativ,
via Trygg-Stiftelsens elektroniska anslagstavla. Vid kallelse genom den elektroniska
anslagstavlan ska även avisering ske genom textmeddelande per mobiltelefon (SMS)
eller e-post att kallelse finns tillgänglig på den elektroniska anslagstavlan.
Ledamot eller fullmäktigeråd har rätt att till Fullmäktiges presidium lämna in motion att
behandlas vid stämma. För att denna ska hinna behandlas ska den lämnas in senast åtta
veckor före stämma. Styrelsen ska yttra sig över motionen. Motionen ska anges i
kallelsen. Styrelsens yttrande ska hållas tillgängligt senast två veckor före stämman.
På Fullmäktiges ordinarie stämma ska alltid följande frågor behandlas:
1. stämmans öppnande;
2. anmälan av ordförandens val av protokollförare;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte Fullmäktiges
ordförande justera stämmoprotokoll;
5. prövning av om Fullmäktige blivit behörigen sammankallade;
6. godkännande av dagordningen;
7. framläggande av Trygg-Stiftelsens årsredovisning;
8. framläggande av revisorernas revisionsberättelse;
9. beslut om godkännande av Trygg-Stiftelsens resultaträkning och balansräkning;
10. beslut om ansvarsfrihet för Trygg-Stiftelsens styrelseledamöter;
11. beslut om arvoden till Trygg-Stiftelsens styrelseledamöter och revisorer,
ledamöter i Fullmäktige och fullmäktigeråd, Fullmäktiges Presidium,
valberedningens ytterligare ledamot och suppleant enligt § 5 samt ledamöter i
valberedningar enligt § 13;

12. val av styrelse, styrelsens ordförande och revisorer i Trygg-Stiftelsen,
Fullmäktiges ordförande, första vice ordförande samt valberedningens externa
ledamot och suppleant för denne;
13. utseende av valberedningar i de regioner inom vilka val ska förrättas
nästkommande år; samt
14. motion som väckts av fullmäktigerådsledamot;
15. annan fråga som väckts av Trygg-Stiftelsens styrelse eller styrelseledamot och
ska för beslut ha upptagits i kallelsen;
16. stämmans avslutande.
Beslut i fråga som avses i någon av punkterna 8. till och med 14. kan bordläggas till
senare stämma om minst 36 ledamöter begär detta. Ny stämma ska i sådant fall hållas
senast en månad efter ordinarie stämma. Beslut om bordläggning ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.
Vid extra stämma ska alltid frågorna 1–6 och 14–16 enligt ovan behandlas.
§8
Fullmäktiges beslut fattas med enkel majoritet efter omröstning av de närvarande
ledamöterna, med undantag för de frågor för vilka kvalificerad majoritet krävs nedan.
Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.
Personval kan ske genom acklamation om det finns lika antal föreslagna personer som
platser. Finns det fler namnförslag än platser ska slutna val ske när någon så begär. En
valsedel får endast innehålla det antal namn, som det finns platser till. Vald person är
den som får mer än hälften av de avgivna rösterna. Blir inte tillräckligt många
kandidater valda i första omgången fortsätter omröstningarna tills alla poster blivit
besatta.
Beslut av Fullmäktige att initiera ändring varigenom Fullmäktige anmodar styrelsen att
ändra dessa bestämmelser kräver bifall av minst två tredjedelar av de närvarande
ledamöterna.
I de fall Trygg-Stiftelsens styrelse enligt stadgarna begärt Försäkringstagarorganisationens genom Fullmäktiges yttrande i viss fråga ska minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna godkänna framlagt förslag till yttrande. Sådant yttrande ska
avges senast två månader efter framställan från Trygg-Stiftelsens styrelse.
§9
Vid förfall för ordföranden ska förste vice ordföranden eller vid förfall även för denne,
andre vice ordföranden, vara ordförande samt fullgöra ordföranden i övrigt åvilande
uppgifter.

§ 10
Behörig att vara ledamot av fullmäktigeråd respektive Fullmäktige eller suppleant är
myndig i riket bosatt fysisk person som är försäkringstagare eller försäkrad i Gamla Liv
och som inte är i konkurs eller är underställd näringsförbud eller har förvaltare enligt
föräldrabalken.
Ledamot respektive suppleant som valts efter år 2006 måste vara bosatt i den region
vars fullmäktigeråd han eller hon tillhör under hela mandatperioden.
Den som är styrelseledamot, suppleant, anställd, ombud eller annan befattningshavare i
försäkringsbolag som meddelar livförsäkring eller sjukförsäkring, bank eller
branschförening för någon av dessa får inte vara ledamot av Fullmäktige eller
fullmäktigeråd. Undantag gäller dock för befattning som ledamot eller suppleant i lokal
bankstyrelse, ledamot av försäkringsnämnd och ”fritidsombud” för bank eller
försäkringsbolag förutsatt att dessa finns inom SEB-koncernen eller den koncern eller
bolag Trygg-Stiftelsen eller dess försäkringstagarorganisation valt att samarbeta med.
§ 11
Mandatperioden för ledamot av fullmäktigeråd och fullmäktige är fem år.
För Fullmäktigerådens ordförande samt för fullmäktigeråden ska finnas av Fullmäktige
särskilt fastställda instruktioner, Bilagorna B och Bilaga C (inlagda efter dessa
bestämmelser).
Arvoden och övrig ersättning beslutas av Fullmäktige efter yttrande av TryggStiftelsens styrelse.
§ 12
Val till Fullmäktige och fullmäktigeråd sker vart femte år i följande ordning:
1:a året (1997)

Regionerna 4, 9, 14, 19 och 24, därefter 2002, 2007 osv.

2:a året (1998)

Regionerna 5, 10, 15, 20 och 25, därefter 2003, 2008 osv.

3:e året (1999)

Regionerna 1, 6, 11, 16 och 21, därefter 2004, 2009 osv.

4:e året (2000)

Regionerna 2, 7, 12, 17 och 22, därefter 2005, 2010 osv.

5:e året (2001)

Regionerna 3, 8, 18 och 23, därefter 2006, 2011 osv.
§ 13

Året före valår inom region ska en valberedning för respektive region inom vilken val
ska äga rum föreslås av fullmäktigerådet. Valberedningen ska bestå av en ordförande
jämte två ledamöter och en suppleant. Valberedningsledamot ska vara myndig och
bosatt inom den region där val ska äga rum samt vara försäkringstagare eller försäkrad i

Gamla Liv. Valberedningen fastställs vid ordinarie fullmäktigesammanträde året före
valår.
§ 14
Valberedning för region sammanträder på ordförandens kallelse. Vid
valberedningssammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden. För
valberednings beslutförhet fordras att minst två ledamöter är närvarande.
Därest endast två ledamöter är närvarande måste de vara ense om beslutet.
§ 15
Valberedningen enligt § 13 ska senast den 1 december under år före valår upprätta en
vallista för regionen.
Inför det första valet inom en region efter år 2010 ska vallistan uppta tio namn på inom
regionen bosatta kandidater vilka uppfyller angivna krav på ledamöter i fullmäktigeråd.
Inför det andra valet efter år 2010 och inför senare val inom en region ska vallistan
uppta åtta namn på inom regionen bosatta kandidater vilka uppfyller angivna krav på
ledamöter i fullmäktigeråd. På vallistan ska för varje kandidat lämnas en sådan
presentation att därav framgår vederbörandes lämplighet för uppdraget.
På vallistan ska kandidaterna uppföras i den ordning som bestäms genom lottning. Vid
sidan om varje namn ska finnas en ruta avsedd för kryssmarkering enligt vad i § 17
sägs.
§ 16
Röstberättigad är envar myndig inom regionen bosatt försäkringstagare eller försäkrad i
Gamla Liv. Samma rätt tillkommer juridisk person inom regionen som är
försäkringstagare.
Före varje val ska röstberättigad ha rätt att senast den 1 oktober år före valår till
ordföranden i Fullmäktige inkomma med skriftligt förslag till högst två kandidater.
Senast den 15 mars under valår ska till envar röstberättigad utsändas vallista och
valkuvert jämte anvisningar om valet.
§ 17
Röstberättigad, som önskar utöva sin rösträtt, ska
1. på vallistan i därför avsedd ruta med x markera de kandidater som önskas valda
(dock får högst fyra kandidater markeras);
2. lägga den ifyllda vallistan i valkuvert som tillsluts; samt
3. sända valförsändelsen till ordföranden i Fullmäktige senast den 15 april under
valåret.

§ 18
Senast den 30 april under valåret ska ordföranden i Fullmäktige ombesörja att de
inkomna valförsändelserna granskas, varvid följande ska gälla.
1. Valförsändelse är ogiltig om det på vallistan förekommer strykning eller tillägg.
2. Om valförsändelse innehåller två eller flera vallistor är den giltig endast om
samma kandidater markerats på listorna, varvid endast en av vallistorna gäller.
§ 19
Sedan valförsändelserna granskats, åligger det ordföranden i Fullmäktige att under
betryggande kontroll låta verkställa röstsammanräkning.
Varje kandidat tillgodoräknas därvid en röst för varje giltig vallista, på vilken hans
namn markerats.
Efter röstsammanräkningen ska för varje region upprättas en förteckning över samtliga
kandidater, som vid valet erhållit någon röst. På var och en av förteckningarna ska anges
det antal röster varje kandidat erhållit. Som första namn uppföres den kandidat som
erhållit det högsta röstetalet, som andra namn den som erhållit det näst högsta röstetalet
o s v. Ordningsföljden mellan dem, som erhållit lika röstetal, bestäms genom lottning.
§ 20
Av de på den i § 19 angivna förteckningen förklaras
1. som ordinarie ledamöter av Fullmäktige och ledamöter av fullmäktigeråd de tre
kandidater som erhållit de högsta röstetalen;
2. som suppleant i Fullmäktige och ledamot av fullmäktigeråd den kandidat som näst
efter de under 1. ovan nämnda kandidaterna erhållit det högsta röstetalet.
Skulle ledamot eller suppleant avgå under mandatperioden ska för återstående
mandatperiod gälla att den kandidat som står närmast i tur på den aktuella förteckningen
ska inträda i den avgångne eller uppflyttade ledamotens eller suppleantens ställe.
§ 21
Det åligger ordföranden i Fullmäktige att låta föra protokoll över granskning och
röstsammanräkning.
Sedan röstsammanräkningen fullbordats ska i protokollet införas uppgifter angående
dels de valförsändelser som förklarats ogiltiga dels uppgifter om valets utgång med
angivande av de röstetal envar av de valda erhållit.
§ 22

Sedan valet avslutats ska vallistorna inläggas i konvolut, vilka jämte övriga till valet
hörande handlingar ska förvaras till dess nästa val i regionen hållits.
§ 23
Snarast möjligt efter det att valet avslutats ska de valda underrättas om att de utsetts till
ledamöter respektive suppleant i Fullmäktige och ledamöter av fullmäktigeråd, samt
underrättas om den tid för vilken de blivit valda. Övriga kandidater underrättas om
valets utgång.
§ 24
Fullmäktige och fullmäktigeråd som bryter mot dessa bestämmelser, som genom
oriktiga uppgifter försöker få ersättning från Trygg-Stiftelsen, som genom handling
utmärker sig för att vara ohederlig eller handlar på sätt som väcker allmän anstöt får
uteslutas från Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation. Beslut och verkställande
om detta får fattas om minst två av fullmäktiges presidieledamöter finner handlingen
tillräckligt grov. Innan beslut ska den berörde ha möjlighet att diskutera med presidiet.
Presidiet ska också söka samråd med berört råd.

