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Svenska Försäkringsföreningens stadgar
(Senaste ändringar beslutade av föreningens årsmöte 2017)
§ 1. Föreningens ändamål
Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening för personer, intresserade av den enskilda
försäkringsverksamhetens olika områden.
Föreningen har till ändamål, utan att bereda sig ekonomisk vinning, verka för en sund och ändamålsenlig
utveckling av försäkringsväsendet i vårt land.
Detta ändamål söker föreningen förverkliga bland annat på följande sätt:
a) genom information och diskussion i ämnen av betydelse för försäkringsverksamheten;
b) genom utgivande av skrifter av särskilt intresse för försäkringsverksamheten samt genom att
på olika sätt stödja utbildning i försäkring;
c) genom samarbete med övriga försäkringsföreningar i de nordiska länderna, avseende bland
annat främjande av försäkringsvetenskaplig forskning, utbyte av föredragshållare och
stipendiater, anordnande av gemensamma möten och
utgivande av Nordisk Försäkringstidskrift;
d) genom stöd till forskning och utveckling inom försäkring via fonder och stiftelser, vilkas
förvaltning uppdragits åt föreningen.
§ 2. Medlemskap
Person antas efter personlig anmälan som medlem i föreningen. Medlem, som ej erlagt i § 9 föreskriven
avgift för löpande år, anses vid årets utgång ha utträtt ur föreningen.
Juridisk person kan inväljas som företagsmedlem i föreningen. Föreningsstyrelsen fastställer
medlemsavgiften för företagsmedlemmar.
Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningsstyrelsen. Därvid krävs att beslutet biträdes
av föreningsstyrelsens samtliga närvarande ledamöter.
Skall fråga om uteslutning av medlem förekomma på sammanträde med föreningsstyrelsen, skall detta
anges i kallelsen till sammanträdet. Fråga om uteslutning av medlem får endast behandlas vid sammanträde
med föreningsstyrelsen.
§ 3. Hedersledamot
Till hedersledamot i föreningen kan på förslag av föreningsstyrelsen kallas svensk eller utländsk
person. Beslut härom fattas på allmänt föreningsmöte.
§ 4. Föreningens beslutande organ
Allmänt föreningsmöte och av detta utsedd styrelse utgör föreningens beslutande organ.
§ 5. Allmänt föreningsmöte
Allmänt föreningsmöte, vartill föreningsstyrelsen utfärdar kallelse till samtliga medlemmar, hålles
när styrelsen så finner påkallat. Dock skall årligen i april månad hållas allmänt föreningsmöte, som
utgör årsmöte i föreningen, varvid följande ärenden behandlas:
- Fråga om kallelse skett i behörig ordning
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- Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
- Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
- Revisorernas berättelser
- Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för vissa fonder och stiftelser
- Fastställande av medlemsavgift
- Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
- Val av ordförande och vice ordförande
- Val av övriga styrelseledamöter
- Val av revisorer,
- Val av revisorssuppleanter,
- Val av valberedning vilken består av minst två och högst fem ledamöter varav en
ordförande
Personlig kallelse till allmänt föreningsmöte sker skriftligen minst åtta dagar före mötet och skall
innehålla uppgift om de ärenden, som skall förekomma på mötet.
Som föreningsmötets beslut gäller den mening, varom de flesta röstande förenat sig, såvida ej
annat särskilt stadgats. Omröstning sker öppet. Dock skall sluten omröstning företas om yrkande
härom framställes. Vid lika röstetal avgöres val och fråga, vari sluten omröstning förekommit,
genom lottning. Eljest gäller den mening som biträdes av ordföranden.
§ 6. Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.
Föreningsstyrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Såsom
styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta ledamöter förenat sig, men vid lika röstetal den
mening, som biträdes av ordföranden.
Vid föreningsstyrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden jämte en
ledamot
Föreningsstyrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter, leder och övervakar föreningens verksamhet. Det åligger styrelsen att
- planera och samordna föreningens verksamhet;
- förbereda de ärenden, som skall förekomma vid allmänt föreningsmöte;
- se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även
innefattar en tillfredsställande kontroll;
- utse föreningens verkställande direktör, samt de övriga befattningshavare, som
styrelsen anser erforderliga;
meddela riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktörens löpande förvaltning
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- utse redaktör för Sverige för Nordisk Försäkringstidskrift och att tillsammans
med övriga utgivande föreningar utse ansvarig utgivare av tidskriften;
- handha de fonder och stiftelser, vilkas förvaltning uppdragits åt föreningen;
- utse stipendiater och besluta om anslag ur donationsfonder, där styrelsen är behörig.
§ 7. Föreningens verkställande direktör
Föreningens VD är föredragande i föreningsstyrelsen och ansvarig för föreningens kansli. Det
åligger VD att föra protokoll vid föreningens och föreningsstyrelsens sammanträden, att svara för
verkställandet av beslut, som fattats på allmänt föreningsmöte eller av föreningsstyrelsen samt att i
övrigt handlägga föreningens, fondernas och stiftelsernas löpande förvaltning.
§ 8. Revisor
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt föreningens
räkenskaper och värdehandlingar utser ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stämma hållits en eller två revisorer. Till revisor kan utses registrerat revisionsbolag, varvid den
huvudansvarige för revisionen ska vara auktoriserad revisor. Därtill kan årsstämman utse en eller
två revisorssuppleanter, varav minst en ska vara auktoriserad revisor.
§ 9. Föreningens kontaktpersoner
Inom försäkringskoncern, försäkringsbolag samt sådan institution, förening eller organisation, där
föreningen har medlemmar, kan en kontaktperson utses, till vilken medlemmarna och andra
intresserade kan vända sig i frågor rörande föreningen.
§ 10. Medlemsavgift
Medlem har att årligen erlägga en medlemsavgift vars storlek fastställes av årsmötet.
Hedersledamot, VD/motsvarande i medlemsföretag, styrelsemedlem betalar ingen personlig
medlemsavgift. Utöver detta har VD/ordförande mandat att undanta för föreningen särskilt viktiga
personer från personlig medlemsavgift.
§ 11. Föreningens räkenskaper
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Till revisorerna skall föreningsstyrelsen senast den 15 mars varje år överlämna
verksamhetsberättelse för det senast förflutna året ävensom föreningens räkenskaper för samma år
samt redovisning för förvaltning av fonder och stiftelser för samma tid. Revisionsberättelserna skall
föreligga vid årsmötet.
§ 12. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två ledamöter i förening eller av den som
bemyndigas därtill av styrelsen. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna föreningen
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§ 13. Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande allmänna föreningsmöten,
varav det ena skall vara årsmöte. Beslutet på det senare av dessa möten skall biträdas av minst två
tredjedelar av de röstande.
För ändring av §14 i dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten och att
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beslutet på det senare av dessa biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
§ 14. Upplösning av föreningen
För föreningens upplösning krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten och att beslutet på
det senare av dessa biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Vid beslut om föreningens upplösning skall samtidigt beslut fattas om hur det skall förfaras med
föreningens och dess fonders tillgångar, såvida ej särskilt härom stadgats i respektive fonds
reglemente.

Stadgarnas nuvarande lydelse har antagits av Svenska Försäkringsföreningens årsmöte den 26
april 2017.

