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Svenska Aktuarieföreningen  

  
 
Kallelse 2016-01-25  

 

 

 

 

Årsmöte den 10 mars 2016 
Föredrag:                 Bengt-Åke Fagerman 

 

”Marknad i förändring” 
– reflektioner runt några trender och tendenser 

 

inom försäkringsbranschen, särskilt pension och livförsäkring 
 

Tid: torsdagen den 10 mars 2016 kl. 17.00 

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm 
 

Nu är det dags att starta upp ett nytt verksamhetsår! Vi hälsar dig därför välkommen till årsmötet 

2016, där vi ska ta del av verksamhetsberättelsen för det gångna året och genomföra sedvanliga 

årsmötesförhandlingar. Vi ska också besluta om ändrade medlemskategorier och krav för 

medlemskap i föreningen. Information om förslaget finns på hemsidan och mer detaljerad 

information kommer att skickas ut med årsmöteshandlingarna, senast två veckor före mötet. 
 

Årsmöteshandlingar hittar du här  
 

Talare är Bengt-Åke Fagerman som kommer att ge sin syn på pågående och kommande föränd-

ringar. Bengt-Åke kommer att beröra utvecklingen dels kopplat till begynnande kollektivavtals-

förhandlingar och dels områden där betydande förändringar väntas och hur dessa påverkar 

utvecklingen på kort och lång sikt. Bland områden som tas upp finns:  
-  

- Reglering – pågående och kommande / Digitalisering - från kund- respektive bolagsperspektiv 

- Prispress - bra eller dåligt? / Transparens - vad sker och räcker det? 

- Flytträtt – vad händer? / Aktuariens roll – utmaningar och möjligheter 
-  

Bengt-Åke Fagerman lämnade vid årsskiftet posten som koncernchef för Skandia, efter 37 år inom 

bolaget i olika befattningar. Under sin tid i Skandia fick han uppleva hur Skandiakoncernen 2006 

såldes till det numera Englandsbaserade Old Mutual. Som VD för Skandia Liv fick Bengt-Åke 2012 

leda bolagets förvärv av Skandia AB från Old Mutual och sedan som koncernchef leda ombildningen 

av Skandia till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Han började i Skandia som säljare, och blev VD för 

Skandia Liv 2005 samt koncernchef för Skandia 2012 och kvarstår nu som rådgivare till augusti i år. 
 

Den som önskar anmäla motioner till årsmötet ska göra det senast den 11 februari till 

Gulmira.Ishakova@Nordea.se. På nästa sida hittar du agendan för årsmötet. 
 

Anmälan: 

-Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain 

-Vid problem kan frågor ställas till kansli@aktuarieforeningen.se 

-Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr. 
 

Anmälan görs senast torsdagen den 3 mars. Vänligen var tydlig med kommentar om 

vegetarisk kost önskas eller om ni har allergier. Anmälan till måltiden är bindande och betalning 

görs genom kortbetalning vid anmälan.  
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-  

- Agenda för årsmötet 2016 
o Val av ordförande och sekreterare för mötet 

o Val av justeringsman (1 pers) och rösträknare (2 pers) för mötet 

o Fråga om mötets behöriga utlysande 

o Meddelanden 

o Beslut om nya medlemsskapsformer (Första beslut, fastställande 19/4) 

o Genomgång av verksamhetsberättelse för år 2015 

o Genomgång av årsredovisning för år 2015 

o Revisionsberättelse 

o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

o Val av styrelseledamöter och andra styrelserepresentanter 

o Val av ledamöter i diplomnämnden 

o Val av ledamöter i etiska kommittén 

o Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 

o Val av ledamöter i valberedningen. 

o Behandling av inkomna motioner  

o Fastställande av medlemsavgift för innevarande år. 

o Slutord från ordföranden 

o Övriga frågor 

o Föredrag av Bengt-Åke Fagerman 

o Mötets avslutande 

 

- Middag under trivsamma former. 
 

Meny för kvällen 

Hummer rulle i noriblad med citron emulsion och forellrom serveras med Serrano chips på 

salladsbädd eller 

Grönärtsterrin med blomkål parmesan och tryffel serveras med friterade gulbetor (veg. alt) 

~ 

Lardolindad hjortrygg med rosmarinskroketter glaserade äpplen enbärssmaksatt 

rödvinsreduktion eller 

Svamprisotto med karljohansvamp och tryffelskum, serveras med bladspenat och färska örter 

(veg. alt.) 

~ 

Citron och vanilj pannacotta med färska bär och rostade nötter 

~ 

Kaffe, te. 

Till maten serveras två glas vin/öl eller alkoholfritt alternativ. Det går bra att köpa ytterligare 

förtäring till självkostnadspris i baren hos EY. 


