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Verksamhetsberättelse för ProSkandia för 2017 

Medlemsutvecklingen 

ProSkandia fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade vi 10 277 betalande medlemmar - en 

ökning med drygt 300 under 2017.  

Stark ekonomi 

Det ekonomiska resultatet är bättre än budget men i linje med förra året. Vi har drygt 2 

miljoner i tillgångar – värdepapper och bankkonton. 

ProSkandias årshjul 

Vi har under 2017 fortsatt vårt nu inarbetade årshjul av aktiviteter enligt följande. 

 Fördjupningsseminarium den 22 februari. 

 Årsstämma den 29 mars. 

 Ägarmöten runt om i Sverige under oktober och november – under 2017 i Göteborg, 

Linköping, Malmö, Stockholm och Karlstad. Sammanlagt deltog cirka 650 av våra 

medlemmar i dessa möten. 

 Två medlemsbrev – i juni och i december.  

 Styrelsen har haft 7 möten under 2017. 

Fördjupningsseminariet den 22 februari 

Ole Setterberg, analyschef på pensionsmyndigheten, talade på temat ”Nuvarande och 

förväntade pensionsnivåer och dess orsaker” där han bl.a. visade hur en höjning av 

pensionsåldern till 67 skulle påverka olika grupper ekonomiskt. Enligt Ole var det endast ett 

mindre antal som skulle få försämringar. 

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert, pratade om ”Hur förhindrar 

vi att småföretagarna och deras anställda blir morgondagens fattigpensionärer?” 

Skandias koncernchef, Frans Lindelöw, gav en god bild av Skandias framtida strategi med 

fokus på pensionssparandet”. 

http://www.proskandia.se/
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ProSkandias årsstämma 2017 

Styrelsen omvaldes i dess helhet. Vi har en vakans som vi hoppas kunna tillsätta vid 

stämman 2018. Fullmäktiges ordförande Bo Källstrand var gästtalare vid stämman och 

pratade om fullmäktige och dess roll i styrningen av det kundägda Skandia. 

Ägarmöten hösten 2017 

Huvudtemat för höstens ägarmöten ”Vem tar ansvar för helheten i pensionssystemet?” var 

en fråga som väckte stort intresse. Till mötet i Stockholm hade vi bjudit in tre borgerliga 

representanter från den parlamentariska Pensionsgruppen – Solveig Zander (C), Mats 

Persson (L) och Lars-Arne Staxäng (M). Inbjudna var också Stefan Lundbergh som är en av 

Sveriges främsta kapitalförvaltare och Skandias koncernchef Frans Lindelöw. 

Detta ”helhetstema” låg sedan som underlag också för de efterföljande ägarmötena i 

Göteborg, Linköping, Karlstad och Malmö. I Karlstad var vi för första gången. De 

Skandiakontor som vi besökte fick också berätta om Skandias förutsättningar på det lokala 

planet. 

 Medlemsbrev 

Under 2017 har våra medlemmar fått två brev - i juni och i december - i vilka vi redogjort för 

det gångna halvårets händelser. I medlemsbreven finns nu alltid ett kalendarium för 

kommande termins aktiviteter. 

ProSkandias styrelse 

Styrelsen har under 2017 sammanträtt sju gånger – fyra gånger på våren och tre gånger på 

hösten. 

ProSkandias valberedning 

Följande personer ingår i ProSkandias valberedning: Leif Paulsson sammankallande och 

Håkan Witting. Anne Ask, Cecilia Daun-Wennborg, Lena Wenehult har avsagt sig uppdraget.  

Krönikor 

Det finns nu nio krönikor samlade på ProSkandias hemsida den senaste skriven av Harry 

Wide med rubrik ”Glöm inte att se över återbetalnings- och familjeskydd” .Avsikten med 

ProSkandias krönikor är att lyfta fram viktiga ämnen i försäkrings världen som mer sällan 

uppmärksammas i media. Skrivandet är öppet för alla medlemmar. Du är välkommen att 

http://www.proskandia.se/
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skicka bidrag eller bolla en idé med vår redaktör Sophie Nachemson-Ekwall 

(snachekw@gmail.com) 

Aktuella remisser 

Under hösten 2017 har ProSkandia yttrat sig vid två tillfällen, dels avseende IDD som handlar 

om ett EU-direktiv avseende försäkringsdistribution, dels ett förslag avseende nya 

flytträttsbestämmelser. 

ProSkandia och fullmäktige 

Styrelsen för ProSkandia relaterar till Skandias fullmäktige på två sätt. ProSkandias 

ordförande Leif Hansson och vice ordförande Sophie Nachemson-Ekwall är båda ledamöter i 

fullmäktige. Eva Serenhov och Björn Wolrath är ledamöter i valberedningen till fullmäktige. 

Björn är valberedningens ordförande. 

I valet till fullmäktige 2017 omvaldes fem ledamöter – Nils Bacos, Karin Eliassson, Sophie 

Nachemson-Ekwall, Elisabeth Nilsson, och Leif Victorin. Anne Ludvigsson och Alexander 

Wong nyvaldes. 

ProSkandias medlemmar är av tradition flitiga deltagare i val till Skandias fullmäktige. Mellan 

20 och 25 % av de som röstar är medlemmar i ProSkandia. Det hoppas vi fortsätter eftersom 

det nya ömsesidiga kundägda Skandia mår bra av och är beroende av engagerade ägare. 

ProSkandia betonar vikten av kontinuitet i försäkringskunnande bland fullmäktiges 

ledamöter. 

ProSkandia på Skandias bolagsstämma 

ProSkandia gläds naturligtvis mycket över att det går bra för Skandia. 

Vid Skandias bolagsstämma utdelade ProSkandia genom dess ordförande både rosor och ris. 

Skandia fick ros för en avsevärt bättre sammanhållen årsredovisning. Vi har också med stor 

tillfredsställelse sett att ledande personer deltagit i den publika debatten om pensioner och 

pensionssparande. 

Vi tycker emellertid att det saknas en lätt tillgänglig information till kunderna i dess 

egenskap av ägare. Vi efterlyste också kompletterande viktiga nyckeltal. Skandias 

hållbarhetsarbete avspeglas i kapitalförvaltningen men det saknas redovisning om hur detta 

påverkar kapitalavkastningen.  

ProSkandias årsstämma är den 11 april 2018 kl. 18 i Stockholm. 

 

http://www.proskandia.se/
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Styrelsen 

Stockholm den 7 mars 2018 

 

Leif Hansson    Marie-Louise Cederström 

 

Birgitta Edberg   Sophie Nachemson-Ekwall 

 

Eva Serenhov   Hans G Svensson 

 

Harry Wide    Björn Wolrath 
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