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Medlemmarna i Försäkringsjuridiska föreningen kallas till 

 

Ordinarie föreningsstämma 
 

Onsdag den 21 mars 2018 kl. 18.00 
 

Dagordningen bifogas. Årsbokslutet kommer att finnas tillgängligt på föreningens webbplats 

www.forsakringsjuridiskaforeningen.se 

Ett begränsat antal exemplar kommer också att finnas i möteslokalen.  

 

Efter stämman kommer 

doktoranden Stina Bratt, doktoranden Alexander Unnersjö  

 och advokaten Johannes Ericson 
att diskutera  

 

Nya HD-avgöranden inom försäkrings- och skadeståndsrättens område  
(bl.a. Högsta domstolens dom den 14 november 2017 i mål T 5170-16 (Kommunens oriktiga 

upplysning) NJA 2017 s. 601 (Cremonas ansvarsförsäkring) 

 

Moderator 

justitierådet Stefan Lindskog 
 

Rättsfallen kommer att läggas ut på vår webbplats ungefär två veckor före mötet. 

 

Lokal: Denna gång är vi på Skandia, mötet hålls i Skandiasalen,  

Lindhagensgatan 86 (T-bana Thorildsplan). 

 

Mötet beräknas pågå fram till kl. 19.30. Därefter följer en middag (buffé med öl/vin/vatten 

och kaffe) till ett subventionerat pris av 375 kr. 

 

Anmälan: sker per e-post till info@forsakringsjuridiskaforeningen.se 

Vi vill ha din anmälan senast onsdag den 14 mars. 

 

Middagsavgiften kommer att faktureras efter anmälan. 

För dig som enbart vill vara med på mötet uttas ingen avgift.  

 

Välkomna! 

Försäkringsjuridiska föreningen 

Styrelsen 

 

 

 

 

http://www.forsakringsjuridiskaforeningen.se/


Försäkringsjuridiska 
föreningen Möte nr 1-18 

 

 

Försäkringsjuridiska föreningen 

Box 7251 

103 89 Stockholm 

e-post: info@forsakringsjuridiskaforeningen.se 

FjF 

 

 

 

Ordinarie föreningsstämma  

Onsdag den 21 mars 2018 

 

 

Dagordning 
 

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av två personer att justera protokollet 

4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

5. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senast förflutna verksamhetsåret jämte 

revisorernas berättelse 

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets resultat 

7. Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen 

8. Val av ordförande och sekreterare för styrelsen  

9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

10. Val av revisorer jämte revisorssuppleant 

11. Val av valberedning 

12. Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 

13. Fastställande av storlek på årsavgift 

14. Antagande av hedersmedlemmar 

15. Eventuella övriga frågor 

16. Stämmans avslutande 

 


