
Ömsesidighet

Ett helt nytt seminarium om ömsesidighet!
Ömsesidiga försäkringsbolag är verkligen inget nytt i Sverige. Men vad är det 
egentligen som gör den associationsrättsliga bolagsformen unik? Vad betyder det för 
kunden och för affären? Under dagen tittar vi närmare på denna ägarstruktur ur både 
ett finansiellt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vilka möjligheter har 
bolagsformen för andra branscher i Sverige och hur används den redan i dag i övriga 
Europa?

Målgrupp:
Seminariet riktar sig till jurister, revisorer, ekonomer, kundombudsmän, aktörer inom offentligt finansierade företag, 
samhällsintresserade och alla som arbetar eller är förtroendevalda inom ömsesidiga försäkringsbolag.

Medverkande från vänster: Wilhelm Lüning Advokatfirman Cederquist, Anders Sundström International Cooperative 
and Mutual Insurance Federation (ICMIF), Bengt-Åke Fagerman Skandia, Sophie Nachemson-Ekwall Stockholm School 
of Economics, Anna-Greta Lundh Länsförsäkringar Södermanland

Program

09.30 – 09.40
Inledning
Moderator: Per Johan Eckerberg, advokat, Advokatfirman Vinge

09.40 – 10.10
Vad är ett ömsesidigt företag?
Hur skiljer sig lagstiftningen för ömsesidiga bolag mot övriga associationsformer?
Wilhelm Lüning, Advokat och Partner, Advokatfirman Cederquist

Datum:
2014-10-23

Tid:
Registrering från kl. 09.00.
Mellan kl. 09.30 - 16.20.

Anmälan:
Senast den 15 oktober 2014

Plats:
Hörsalen, Skandia 
Lindhagensgatan 86, Stockholm

Karta på Hitta.se
SL

Pris:
Personlig medlem och företagsmedlem 
3 299 kr 
Enbart företagsmedlem 
3 499 kr 
Enbart personlig medlem 
4 799 kr 
Ej personlig medlem och ej företagsmedlem 
4 999 kr 
Moms tillkommer på alla priser

Övrigt:
Ett arrangemang av SFF:s dotterbolag KNS Service AB. 

Observera att vi ej längre tar emot anmälningar via mejl. Du anmäler dig 
till aktiviteten genom ditt användarkonto. Om du behöver användarstöd, 
mejla till info@forsakringsforeningen.se så kontaktar vi dig. Tack för din 
förståelse.

Anmälan via www.forsakringsforeningen.se

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=lindhagensgatan+86
http://www.sl.se
/


10.10 – 10.30
Vilka utmaningar möter ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag?
Så behandlas ömsesidigheten i vågen av nya regler och lagförslag.
Susanne Sjödin Svensson, Koncernjuridik, Folksam

10.30 – 10.50 Paus

10.50 – 11.30
Ömsesidighet i världen
Ömsesidighetens kärna ligger i att värna kollektivet – så tolkas det runt om i världen.
Anders Sundström, Ordförande, International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF)

11.30 – 12.30
Mutuo - ett europeiskt manifest för ömsesidigheten
Mutuo är en brittisk opinionsbildande organisation och tankesmedja som förespråkar ömsesidiga företag och 
kooperativ. En presentation om deras verksamhet och variationen av hur ömsesidighet används i Europa.
Peter Hunt, founder of Mutuo

12.30 – 13.20 Lunch

13.20 – 13.45
Skandia – resan mot ömsesidighet och framåt
Vid årsskiftet 2013/2014 blev Skandia ett ömsesidigt och kundstyrt bolag, hur har resan varit och hur ser framtiden ut?
Bengt-Åke Fagerman, VD, Skandia

13.45 – 14.25
Ömsesidiga företags betydelse för den svenska finansiella marknaden
Hur påverkas marknaden av företag som är kundägda och/eller verkar enligt ömsesidiga principer?
Sophie Nachemson-Ekwall, Assistant professor at Stockholm School of Economics

14.25 – 14.45 Paus

14.45 - 15.10
200 år av ömsesidighet - Erfarenheter och betydelse för kund och affär
Anna-Greta Lundh, VD, Länsförsäkringar Södermanland

15.10 – 15.55
Ömsesidighet – samhällsperspektiv
Demografiska utmaningar och möjlig samhällsnytta med ömsesidiga företag.
Medverkande presenteras inom kort.

15.55 – 16.15
Aktuellt forskningsläge inom ämnet ömsesidighet
Vilka initiativ finns på området och var står vi oktober 2014?
Pia Sandvik, VD, Länsförsäkringar Jämtland och ordförande i Länsförsäkringsbolagens forskningsfond

16.15 – 16.20
Avslutning
Moderator: Per Johan Eckerberg, advokat, Advokatfirman Vinge
 


