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Föreningens ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för 
nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra 
sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 19 mars i Länsförsäkringar AB:s lokaler. Mötet var 
välbesökt med 99 anmälda medlemmar. Vid det efterföljande medlemsmötet diskuterade 
justitierådet Ingemar Persson, professor Jessica van der Sluijs och advokaten Magnus Rydberg 
ämnet "Nya HD-avgöranden inom försäkrings- och skadeståndsrättens område”. 
Presentationerna avsåg NJA 2018 s. 414 (Advokatens skadeståndsansvar) och NJA 2018 s. 834 
(Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen).

Vårmöte genomfördes den 28 maj på Högloftet på Skansen och samlade 109 medlemmar. 
Gunilla Andrén och Mårten Sällström, utredare på If, talade om ämnet ”Arbogafallet - det 
började med en misstanke om försäkringsbedrägeri”.

Frukostmöte hölls den 15 oktober i Länsförsäkringar AB:s lokaler. VD:n Caroline Farberger, 
produktansvarige Johan Nilsson och chefsjurist Tove Hässler på ICA Försäkring samt juristen 
Jennie Prytz talade om ämnet ”ÖverfalIsskydd vid våld i nära relationer - ett avsteg från 
traditionella försäkringsrättsliga principer?”. Till evenemanget var 41 deltagare anmälda.

Den 19 november anordnade föreningen AIDA-dagen. På mötet talade Hans Hammarbäck och 
Erik Schultz, advokater vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå om "Brexit - 
försäkringsregulatoriska aspekter för försäkringsföretag och försäkringsförmedlare”. Anders 
Bergström, Senior Partner, JLT Risk Solutions och Klara Blomkvist, Skadejurist, Företag & 
Industri, Moderna Försäkringar talade om ämnet ”Internationella försäkringsprogram - struktur 
och uppbyggnad, masterförsäkring respektive lokal försäkring samt särskilda problemställningar 
i skadehantering. Michelle George och Jon Ogle, Partners vid Norton Rose Fulbright i London 
höll föredrag om ämnet ”Insurance and reinsurance agreements subject to English case law 
- “aggregation” including terms such as ”act”, “omission”, “cause”, “event”, “loss” and 
“occurrence” “. Mattias Rosengren var moderator. Mötet anordnades hos If och var välbesökt 
med 94 anmälda medlemmar. Efter mötet avnjöts middagsbuffé i Ifs lokaler.

Vid ingången av 2019 innehöll föreningens värdepappersportfölj 74,5 procent aktier, 21,8 
procent räntebärande placeringar och 3,7 procent likvida medel. Vid utgången av året bestod 
föreningens kapitalförvaltningsportfölj av 75,7 procent aktier, 18,9 procent räntebärande 
placeringar och 5,4 procent likvida medel. Det bokförda värdet av föreningens tillgångar var vid 
årets slut 1 794 310 kr (1 800 845 kr). Redovisningen av värdepappersportföljen sker till 
anskaffningsvärde. Beträffande föreningens resultat och ekonomiska ställning hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning.

Föreningen hade vid utgången av året 556 registrerade medlemmar, varav 10 hedersledamöter. 
Av de registrerade medlemmarna har 434 hittills betalat medlemsavgiften. Styrelsen har 
fortlöpande under året arbetat med betalningskontroll. Styrelsen bedömer att betalningsviljan 
bland medlemmarna är god och att den främsta orsaken till uteblivna medlemsavgifter är att 
medlemmar har bytt adress utan att meddela föreningen. Det ska också noteras att föreningen 
inte debiterar medlemsavgift för medlemmar som tillkommit sent under året, vilka inryms i 
antalet medlemmar som inte har betalat medlemsavgift. Inte heller betalar hedersmedlemmar
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medlemsavgift. Under 2019 har 53 medlemmar tillkommit och 33 medlemmar har lämnat 
föreningen.

Hedersledamöter i föreningen är f.d. justitierådet professor Bertil Bengtsson, f.d. justitierådet 
Severin Blomstrand, professor emeritus Bill Dufwa, föreningens tidigare ordförande f.d. 
förbundsdirektören Olof Hertzman, föreningens tidigare sekreterare f.d. chefsjuristen Bo 
Odelius, f.d. vice vd Erland Strömbäck, föreningens tidigare ordförande docenten Malou Larsson 
Klevhill, föreningens tidigare sekreterare f.d. chefsjuristen Eva Tidefelt, föreningens tidigare 
ordförande f.d. chefsjuristen Ewa Åhlund samt föreningens tidigare ledamot chefsjuristen 
Thomas Hasselblad.

Föreningens styrelse har från den ordinarie stämman 2019 haft följande ordinarie ledamöter: 
försäkringsjuristen Christina Lamm (ordförande), justitierådet Ingemar Persson (vice 
ordförande), försäkringsjuristen Peter Östman (sekreterare), advokaten Magnus Rydberg 
(kassör), rättssakkunnig Linnéa Brossner, försäkringsjuristen Jessica Eijvergård, professorn 
Marcus Radetzki, advokaten Mattias Rosengren. Chefsjuristen Per Brandt och 
försäkringsjuristen Petra Tornefelt Persson har varit suppleanter.

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under det gångna året.
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Resultaträkning
Rörelseintäkter

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning 1 242 055 
242 055

296 775 
296 775

Rörelsekostnader
Mötes och styrelsekostnad 2 -222 725 -203 923
Övriga externa kostnader 3 -72 702 

-295 427
-149 503 
-353 426

Verksamhetsresultat -53 372 -56 651

Finansiella poster
Resultat av finansiella anläggningstillgångar 4 46 837 46 837
Resultat efter finansiella poster -6 535 -9 814

Årets resultat -6 535 -9 814
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2019-12-31

5,6 1 700 142

7 94 168

1 794 310

2018-12-31

1 653 304

147 541

1 800 845
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Balansräkning Not 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8
Balanserat resultat 1 800 845
Årets resultat -6 535
Summa eget kapital 1 794 310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 794 310

2018-12-31

1 810 659 
-9 814

1 800 845

1 800 845
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Noter

Tilläggsupplysningar

Allmänna redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med Bokföringslagen och tillämpbara regler enligt 
Årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisning av intäkter
Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 1 Nettoomsättning

Medlemsavgifter
Mötesavgifter

2019 2018
-151 200 -172 500

-90 855 -124 275
-242 055 -296 775

Not 2
2019 2018

Mötesverksamhet 196 694 182 430
Styrelsen 26 031 21 493

222 725 203 923

Not 3
2019 2018

Tryckbidrag 0 50 000
Bertil Bengtsson-priset 0 15 000
Övriga externa kostnader 72 702 84 503

72 702 149 503

Not 4 Resultat av finansiella anläggningstillgångar
2019 2018

-46 837 -46 837
-46 837 -46 837

Utdelningar
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Not 5 Värdepappersinnehav 2019-12-31 

Namn
SEB Stiftelsefond Balanserad 
SEB Dynamisk räntefond 
Oplacerad likviditet

Not 6 Värdepappersinnehav 2018-12-31

SEB Stiftelsefond Balanserad 
SEB Dynamisk räntefond 
Oplacerad likviditet

Not 7 Bank

Bank

Not 8 Eget kapital
Balanserat

resultat
Vid årets ingång 1 810 659
Resultatbehandling -9 814
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 1 800 845

Anskaffnings Marknads
värde värde

1 197 450 1 561 561
390 831 390 721
111 861 111 861

1 700 142 2 064 143

Anskaffnings Marknads
värde värde

1 197 450 1 322 938
390 831 387 082

65 023 65 023
1 653 304 1 775 043

2019-12-31 2018-12-31

94 168 147 541
94 168 147 541

Årets Totalt eget
resultat kapital
-9 814 1 800 845
9 814

-6 535 -6 535
-6 535 1 794 310
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Försäkringsjuridiska Föreningen, org-nr 802001-1626

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Försäkringsjuridiska Föreningen för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsbokslutets övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att det ger en rättvisande bild enligt 
bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för 
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa



risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions- 
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe
rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland 
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i 
enlighet bokföringslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Försäkringsjuridiska Föreningen för år 2019.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt derma beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

A
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda
mot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm 2020-02-20
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