
POLICY – Arbetsordning för styrelsen 2009-04-24, ändrad 2012-04-16 
 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt 
försäkringsrörelselagen och aktiebolagslagen ankommer på styrelsen samt i övrigt 
beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt. 
 
För att styrelsen skall arbeta effektivt skall följande regler tillämpas för samverkan  
mellan företagsledning och styrelse. 

 
 

1 Sammanträden 

Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Utöver konstituerande sammanträde skall styrelsen minst hålla 3 ordinarie 

sammanträden enligt följande: 
 
Februari årsbokslut 
April/maj konstituerande möte, kvartalsrapport 
Augusti/september halvårsbokslut, strategidiskussion 
November kvartalsrapport, budget för kommande år 
 
Skriftlig kallelse till ordinarie sammanträde skall med angivande av tid och plats  
utsändas senast 7 dagar i förväg till såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. 
 
Extra sammanträde skall hållas om två styrelseledamöter eller VD begär detta. 
Ordförande kallar till sådant sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar från begäran. 
Sammanträde skall utses på tid som passar samtliga styrelseledamöter. Förfall för 
ledamot sedan tidpunkt för sammanträde fastställs skall inte ändra planeringen, om inte 
ordföranden beslutar annorlunda. Om tidpunkten som passar samtliga ledamöter ej kan 
fastställas, kan sammanträdet hållas på annan tid under förutsättning att de 
styrelseledamöter som har förfall godkänner planeringen. Vid extraordinära, icke 
förutsedda, händelser äger ordföranden fastställa tidpunkt för sammanträde. 
 
Vid extra sammanträde får kallelsetiden dock ej understiga 48 timmar. Kortare  
kallelsetid än 48 timmar kan endast förekomma om samtliga styrelseledamöter och  
VD är införstådda härmed. 

 
2 Dagordning och muntlig föredragning 

Ordförande fastställer i samråd med VD vilka ärenden som skall upptas på 
föredragningslistan. Ärende som skall behandlas på begäran av en ledamot eller VD 
skall upptas på listan. 
 
Föredragningslistan skall göras så precis och komplett som möjligt vad avser ärenden 
som skall behandlas. Föredragningslista till sammanträde skall, tillsammans med det 
underlag som krävs för respektive ärendes behandling, tillställas varje styrelseledamot i 
god tid och för ordinarie sammanträde senast en vecka före sammanträdet. Av 



föredragningslistan skall framgå vilka ärenden som är beslutsärenden respektive 
informationsärenden. 
 
Alla föredragningar skall utgå från att utsänt material är inläst. Det skall därför inte 
upprepas under föredragningen. Däremot är det den föredragandes uppgift att fästa 
uppmärksamhet på speciellt viktiga aspekter och därvid använda den muntliga 
presentationens fördelar (inklusive bildmaterial) för att förtydliga budskapet. Vidare 
skall den föredragande vara tillgänglig för att svara på frågor och delta i diskussionen i 
det aktuella ämnet. 
 
 
3 Ärenden vid styrelsesammanträden 

3.1 Vid konstituerande styrelsesammanträde skall bl a följande ärenden behandlas; 
  a. Beslut om delegering av firmateckningsrätt 
  b. Fastställande av arbetsordning för styrelsen 
  c. Fastställande av instruktion till verkställande direktör 
 
3.2 Vid varje ordinarie styrelsesammanträde skall redovisas/behandlas; 

a. Protokoll från föregående möte, val av justeringsmän och godkännande 
av dagordningen 

b. Ekonomisk rapportering 
c. Aktuella marknadsfrågor 
d. Aktuella personalfrågor 
e. Rapportering av väsentliga händelser sedan senaste styrelsemötet samt 

bedömning av konsekvenserna härav 
f. Rapporter som nämns i styrdokumenten 
g. Tillkommande rapporter: rapport från risk- och compliance funktionen 

 
 

4 Övriga moment till styrelsen 

Verksamheten i bolaget följs genom regelbunden rapportering till styrelsen av resultatet 
i bolaget. Vidare lämnas bokslut och helårsprognos kvartalsvis innefattande resultat- 
och balansräkning samt verbala kommentarer till utvecklingen. 
 
Vidare skall VD vid behov informera styrelsen om utvecklingen i bolaget (VD-brev). 

 
 

5 Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör 

Styrelsen beslutar om VD:s befogenheter enligt följande; 
a. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
b. Fastställande av instruktion för VD 

 
Styrelsen kan genom protokollfört beslut delegera handläggningen av viss fråga till  
en eller flera styrelseledamöter. I den mån den berör VD:s ansvarsområde, skall 
gränsdragningen tydliggöras mellan VD och styrelseledamoten. Överenskommelse om 
eventuell ersättning till styrelseledamoten skall, liksom andra överenskommelser att 
styrelseledamot erhåller uppdrag från bolaget, dokumenteras på lämpligt sätt. 

 



Extern information till marknaden/media skall endast lämnas av styrelsens ordförande 
eller VD eller av person som utses av endera av dem. 

 
 

6 Beslutsförhet och närvaro 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till  
minst två tredjedelar (motsvarar fem ledamöter intill bolagsstämman 2009) av hela  
antalet ordinarie ledamöter (för närvarande sju).  
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande 
röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen 
inte är fulltalig, får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet 
styrelseledamöter har röstat för beslutet (motsvarar tre ledamöter intill bolagsstämman 
2009). 
  
Vid bedömningen av om styrelsen är beslutför skall sådana styrelseledamöter som är 
jäviga enligt punkt 8 nedan anses som icke närvarande. 
 
Om styrelsen så beslutar kan styrelseledamot delta i sammanträde per telefon. 
 
Om styrelsens ordförande eller vice ordförande inte kan närvara vid sammanträde, skall 
styrelsen besluta om en tillfällig ersättare. 

 
 

7 Protokoll  

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka löpande numreras samt 
kortfattat återger den i styrelsen förda diskussionen, beslut som fattas samt det underlag 
styrelsen haft för sitt beslut. 
 
Avvikande mening hos styrelseledamot eller verkställande direktör skall antecknas i 
protokollet. 
 
Protokoll skall föras av bolagets VD eller därtill utsedd och justeras av ordföranden och 
en av styrelsen utsedd justeringsman. 
 
Per capsulam-protokoll skall justeras av samtliga styrelseledamöter. 
 

8 Jävsfrågor 

En styrelseledamot får inte delta i beslut då frågan gäller (handlägga fråga om); 
 
• avtal mellan styrelseledamoten och bolaget 
 
• avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten har ett  
 väsentligt intresse i frågan som kan strida mot bolaget 
 
• avtal mellan bolaget och juridisk person som styrelseledamoten ensam  
 eller tillsammans med någon annan får företräda 

 



Med avtal enligt ovan jämställs rättegång eller annan tvist (talan). 
 
Det åligger styrelseledamot att snarast meddela styrelsen om jävsgrundande 
omständighet kan befaras föreligga. 

 
 

9 Översyn och revidering 

Ovanstående arbetsregler skall ses över en gång om året och beslutas i styrelsen. 


