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Verksamhetsberättelse för ProSkandia för 2018
ProSkandia är en ideell förening för Skandias ägare – kunderna. Vi agerar för att öka
värdeskapande, öppenhet och respekt för kunderna. Dessutom vill vi ta en roll i debatten
om värdet av långsiktigt försäkringssparande

Medlemsutvecklingen
Årsskiftet 2018/19 fanns 10 000 betalande medlemmar, oförändrat jämfört med 2017/18.

Stark ekonomi
Årets resultat är högre än 2017, främst beroende på lägre kostnader för trycksaker. De
finansiella tillgångar är tillfredställande 2 miljoner kronor, bestående av likvida medel och
värdepapper.

ProSkandias årshjul
Vi har under 2018 fortsatt att följa vårt årshjul av aktiviteter enligt följande.







Fördjupningsseminarium den 7 februari.
Årsstämma den 11 april.
Ägarmöten runt om i Sverige under oktober och november – under 2018 i
Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Dessa möten är omtyckta och besöks
varje år av bortåt 700 av våra medlemmar.
Två medlemsbrev – i juni och i december.
Styrelsen har haft 8 möten under 2018.

I samband med ägarmötet i Stockholm den 4 oktober hölls en extra stämma för att
uppdatera ProSkandias stadgar. Protokoll om detta finns på vår hemsida.

Fördjupningsseminariet den 7 februari
Johanna Cervall, Skandiabankens vd redogjorde för bankens strategi och bankens roll i det
kundägda Skandia. Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning, talade om
Skandias framgångsrika satsningar på alternativa investeringar.

Årsstämma den 11 april 2018
Samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes. Lars Bergendal, tidigare chefsjurist på Skandia Liv,
nyvaldes. ProSkandias valberedning har bestått av Leif Paulsson sammankallande och Håkan
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Witting, som båda omvaldes vid stämman. Till ny ledamot i valberedningen valdes Madis
Üürike.
Gäst vid stämman var Skandias ordförande Hans-Erik Andersson som talade om Skandia idag
och de närmast kommande åren.

Ägarmöten hösten 2018
Huvudtemat för höstens ägarmöten var Artificiell intelligens, robotisering och hälsa. Talare
vid mötet i Stockholm var Skandias styrelseledamot Jonas Persson, Skandias hälsoansvarig
Kristina Hagström och Stefan Fölster, som driver tankesmedjan Reforminstitutet.
Detta AI- och hälsoinspirerade tema bildade sedan en bas för efterföljande ägarmöten i
Göteborg, Karlstad och Malmö. De Skandiakontor som vi besökte fick också möjlighet att
berätta om Skandias lokala erbjudande.

Medlemsbrev
Under 2018 har medlemmarna fått två brev - i juni och i december - i vilka vi redogjort för
det gångna halvårets händelser. I medlemsbrevet i december betonades fördelar och nytta
med ett medlemskap i ProSkandia, ”Vad får jag för medlemsavgiften 100 kr?”. I
medlemsbreven aviseras också kommande termins evenemang och aktiviteter för våra
medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen har under 2018 haft åtta möten – fyra på våren och fyra på hösten.

Hemsida
Det finns tio krönikor samlade på ProSkandias hemsida, den senaste skriven av Harry Wide
med rubrik ”Avkastningens betydelse för pensionerna” som visar hur lite den meravkastning
är som behövs för att kompensera en relativt stor kostnadsskillnad.
Skrivandet är öppet för alla medlemmar. Du är välkommen att skicka bidrag eller bolla en idé
med vår ordförande Leif Hansson eller vår redaktör Sophie Nachemson-Ekwall
(snachekw@gmail.com). Både nya och gamla krönikor finns att läsa på ProSkandias hemsida
www.proskandia.se.

Aktuella remisser
Under 2018 har ProSkandia yttrat sig över kommande lagstiftning rörande tjänstepensioner.
I allt vårt remissarbete utgår vi från de försäkrades och försäkringstagarnas perspektiv och
intressen.

ProSkandia och fullmäktige
ProSkandias ordförande Leif Hansson och vice ordförande Sophie Nachemson-Ekwall är båda
ledamöter i fullmäktige. Björn Wolrath är ledamot i valberedningen till fullmäktige
tillsammans med Sverker Lundkvist, som tidigare var ledamot i ProSkandia
Många av ledamöterna i fullmäktige är också medlemmar i ProSkandia.
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ProSkandias medlemmar är av tradition flitigt engagerade i valet av ledamöter till Skandias
fullmäktige. Det vill vi fortsätter eftersom det kundägda Skandia mår bra av och är beroende
av engagerade ägare. ProSkandia betonar vikten av kontinuitet i försäkringskunnande bland
fullmäktiges ledamöter. I valet till fullmäktige 2018 deltog över 14 000 kunder, vilket var nytt
rekord.

ProSkandia på Skandias bolagsstämma
2018 var ett bra år för Skandias kunder, något som vi naturligtvis gläds mycket åt. Vid
Skandias bolagsstämma anförde ProSkandias ordförande dels i positiva ordalag att Skandia
allt oftare syns i massmedia och att Skandia deltar aktivt i debatten om pensionssparandet.
Skandias årsredovisningen blir bättre och bättre. Vi tycker emellertid att det saknas
lätttillgänglig information till kunderna i dess egenskap av ägare. Exempelvis är det svårt att
hitta sådan information på Skandias hemsida. Skandia framhåller också ofta engagemanget
för hållbara investeringar men det saknas redovisning om hur detta påverkar
kapitalavkastningen. ProSkandia kommer fortsätta att lyfta dessa frågor.
ProSkandias årsstämma 2019 är onsdagen den 3 april kl. 18 på Skandias huvudkontor i
Stockholm.

Styrelsen för ProSkandia
Stockholm den 6 februari 2019
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