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Årsmöte den 20 mars 2014 
 
Årsmötesförhandlingar och beslut om nya stadgar  
 

Föredrag :   Jesper Andersson   
  

        Aktuarien – spindeln i nätet  
 

Tid : Torsdagen den 20 mars 2014 kl 17.00 

Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86 
Verksamhetsåret 2013 är slut och vi är på väg att starta år 2014. Vi vill därför hälsa dig välkommen 

till årsmötet 2014 där vi ska genomföra sedvanliga årsmötesförhandlingar  men också besluta om ett 

förslag till nya stadgar som vi hoppas ska finna årsmötets gillande. Sedan ska vi få njuta av Jesper 

Anderssons föredrag och för de som vill en god middag. 
 

Jespers  föredrag kommer att handla om hur aktuarien ofta genom sin kompetens blir knutpunkten 

i ett försäkringsbolag där information och många olika kompetenser möts. Det ställer krav på 

aktuariens förmåga att ta till sig information och kommunicera med andra. Krav som dessutom ökar 

med nya regelverk. Hur kan aktuarien möta detta? 
 

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast den 6 mars. Den som önskar anmäla motioner till 
årsmötet ska göra det senast den 20 februari till  Goran.Ronge@kpmg.se. På nästa sida hittar du 
agendan för årsmötet. 
 

Anmälan: 

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

-Vid problem kan anmälan också göras till hannah.reijs.richards@skandia.se 

-Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr. 
 

Anmälan görs senast torsdagen den 13 mars. Vänligen var tydlig med kommentar om 
anmälan avser exklusive eller inklusive måltid och om vegetarisk kost önskas (i kommentarsfältet i 
bokningssystemet alternativt via e-post). Anmälan till måltiden är bindande.  
 

Preliminära medlemsmöten inbokade under våren : 

Föredrag om försäkrings telematik - 22:a april 2014 – Mera detaljer senare. 

Observera att detta föredrag och datum är preliminärt, i vanlig ordning skickas en kallelse. 
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- Agenda för årsmötet 
 

1. Val av justeringsman och rösträknare för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Meddelanden 

4. Beslut om förslag nya stadgar i föreningen. (Första beslut, fastställande medlemsmöte 22/4) 

o Förslaget bifogas i bilagorna 1 till 5 

5. Verksamhetsberättelse för år 2013   

o Verksamhetberättelse, Revisionsberättelse, Föreningens årsredovisning, 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

o Se bilagorna 6 till 8 

6. Val av styrelseledamöter. 

7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 

8. Val av ledamöter i valberedningen. 

9. Val av ledamöter i diplomnämnden (och etiska kommittén). 

10. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år. (se bilaga 9) 

11. Framtidsfrågor 

12. Övriga frågor 

13. Föredrag av Jesper Andersson 

14. Mötets avslutande 

 

Middag under trivsamma former. 

 


