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Svenska Aktuarieföreningen

Redovisningssutskottet
INSTRUKTION
[05:00]

Instruktion för Svenska Aktuarieföreningens Redovisningsutskott
("Redovisningsutskottet"), vilket godkänts vid Svenska Aktuarieföreningens
styrelsemöte den 11 april 2005.
Redovisningsutskottet är tillsatt av Aktuarieföreningens styrelse.
Ändamål
Redovisningsutskottets uppgift är att
-

för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor på
försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv

-

samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen

-

stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell
anknytning inom redovisningsområdet, såsom arbetsgrupper inom [Groupe
Consultatif] och IAA

-

noga följa den internationella utvecklingen på redovisningsområdet, i synnerhet
arbetet inom International Accounting Standards Board och följa International
Accounting Standards (IAS) utfärdade av denna, av relevans på försäkringsområdet

-

initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IAS samt
arbete med att tolka dessa för svenska förhållanden

-

utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den
aktuariella professionen

-

bistå Aktuarieföreningens representanter i dessas utbildningsverksamhet inom
Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet

-

upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet,
Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora

-

främja informationsspridning från utskottet.
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Sammansättning
Redovisningsutskottet ska bestå av minst 5 medlemmar, som samtliga ska vara
röstberättigade medlemmar av Aktuarieföreningen och som utses av
Aktuarieföreningens styrelse. Ingen medlem ska sitta i utskottet mer än 8 år i följd.
Ordföranden utses av Aktuarieföreningens styrelse, och får inte vara ordförande längre
än 4 år i följd.
Övriga medlemmar ska representera en balanserad sammansättning av erfarna
aktuarier.
Utskottet utser inom sig en sekreterare.
Aktuarieföreningens representant i IAAs Accounting Committee ska vara medlem i
utskottet.
En av medlemmarna ska vara medlem i Aktuarieföreningens styrelse.
Det är önskvärt att en av medlemmarna också är medlem i Redovisningsnämnden och
en medlem i Utbildningsutskottet.
Verksamhet och dokumentation
Redovisningssutskottet ska hålla minst fyra möten per år. Protokollen ska arkiveras på
Aktuarieföreningens kansli.
Redovisningssutskottet ska för godkännande av Aktuarieföreningens styrelse
• avge yttranden i enskilda frågor och
• utforma riktlinjer (guidelines) för yrkesverksamma aktuarier
Dessa utgör ställningstaganden från Aktuarieföreningen, efter godkännande av
styrelsen, och kan härefter spridas såväl inom som utom föreningen.
Redovisningssutskottet deltar även i internationella utredningar, t ex inom Groupe
Consultatif och IAA. Rapporter avgivna i dessa sammanhang tillställs föreningens
styrelse. I varje enskilt fall avgör utskottets ordförande om styrelsens godkännande bör
inhämtas innan rapporten kan avges.
Redovisningssutskottet kan i varje enskild fråga tillsätta lämpligt sammansatt
arbetsgrupp. Arbetsgruppernas sammankallande ska vara någon av medlemmarna i
Redovisningssutskottet. Arbetsgrupperna kan även bestå av experter som ej är knutna
till Redovisningssutskottet eller Aktuarieföreningen i övrigt (t ex redovisningsexperter).
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Dokumentationen sker företrädesvis på svenska men kan i särskilda fall ske på
engelska. Dokumentationen arkiveras på Aktuarieföreningens kansli.
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