
Tillsammans skapar vi
Sveland Djurförsäkringars 

framtid! 

VÅR FULLMÄKTIGE



För hållbart djurägande
Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag. Det 
innebär framför allt två saker, dels att det inte plockas 
ut någon vinst ur företaget, dels att du har möjlighet att 
påverka Svelands utveckling. Vi vill ha en nära relation 
med våra kunder. Genom fullmäktige, kundundersök-
ningar och kontinuerliga kundsamtal utvecklas vi hela 
tiden för att på bästa sätt motsvara de förväntningar 
som finns på oss.

Svelands vision är att vara Sveriges bästa försäkrings-
bolag för hållbart djurägande. 

För att nå dit har vi bestämt att hållbarhet ska gå som 
en röd tråd genom hela företaget. När ett antal bönder 
år 1911 gick samman och bildade Sveland stod hållbar-
het inte på agendan. Däremot var hållbart djurägande 
redan då en självklarhet. Att ta väl hand om sina djur för 
att ge dem ett långt och hållbart liv, och att dela risker-
na för skador och sjukdomar i ett samägt bolag, var lika 
framsynt då som det är modernt i dag.

Kundägdheten och hållbarheten gör oss till något mer 
än bara ett försäkringsbolag. Vi utgör tillsammans 

en gemenskap av hängivna djurägare i form av både 
medarbetare och försäkringstagare. Tillsammans 
kan vi hjälpa varandra, dela med oss av kunskap och 
bidra till djurs hälsa och välmående. Som ledamot i vår 
fullmäktige får du möjlighet att representera kundernas 
intresse och påverka vår framtid. Här kan du läsa mer 
om fullmäktige, vad uppdraget som ledamot innebär 
och hur du kan bli invald.



Vi är ett kundägt bolag och det innebär att vi har 
kundnytta som främsta intresse. Vår verksamhet 
drivs affärsmässigt men har inte vinsten som ett mål, 
utan som ett medel för att långsiktigt utvecklas och 
överleva som djurförsäkringsbolag.

Som kund och ägare företräds du av valda represen-
tanter (ledamöter) i fullmäktige. Fullmäktige är vårt 
högsta beslutande organ och ledamöterna utses av 
kunderna vid lokala val. På så sätt har alla våra kun-
der möjlighet att engagera sig i företagets utveckling. 
En gång om året hålls bolagsstämma, där fullmäktige 
väljer Sveland Djurförsäkringars styrelse, som i sin 
tur utser bolagets verkställande direktör.

Hur kan fullmäktige påverka?
Det är engagemanget från våra kunder som gör att vi 
kan skapa mervärde och utvecklas som företag. Som 
ledamot i fullmäktige är du representant för kunder-
na. Du kan till  exempel påverka och föra kundernas 
talan genom att lägga fram förslag och få ärenden 
prövade på bolagsstämman. 

Ärenden ska skickas till oss skriftligt i god tid innan 
bolagsstämman så att de kan tas med i kallelsen till 
de andra ledamöterna. Till bolagsstämman kallas 
både ordinarie ledamöter och suppleanter i fullmäk-
tige. Även andra aktiviteter och informationsutskick 
kan ske under året.

Vår fullmäktige Valdistrikten
På ett rullande schema väljer valdistrik-
ten ledamöter för en fyraårsperiod. 
Ledamöternas mandat påbörjas året efter 
det att valet ägt rum. Val hålls under årets 
sista kvartal.  I varje valdistrikt utses en 
fullmäktig samt en suppleant för varje fullt 
tretusental kunder inom distriktet. 

Sveland Djurförsäkringars fullmäktige är 
indelade i sex valdistrikt.
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Kommande ordinarie val:



Lotta, som bor i byn Hakarp utanför Huskvarna, har 
varit kund i Sveland ända sedan i början av 1980- 
talet. Idag sysslar hon med uppfödning av jack rus-
sell terrier och dandie dinmont terrier och har  
alla sina hundar och hästar försäkrade i Sveland.

Åren som aktiv i Svelands fullmäktige har varit läro-
rika för henne som kund, men också som uppfödare 
och djurintresserad.
 – Genom fullmäktigearbetet träffar man likasinnade 
och utbyter erfarenheter, det är mycket utvecklande. 
Man får också bra kontakt med personer i bolaget 
och man känner sig verkligen som en del av Sveland, 
säger hon och fortsätter:

– Som kund får man information om vad som händer 
i bolaget och där under resans gång kan man komma 
med egna idéer och förslag på hur Sveland kan 
utvecklas. Även om de kanske inte går igenom så vet 
man att de framförs.

Skulle du rekommendera andra kunder  
att engagera sig?

– Absolut! Jag känner mig stolt över att vara med i 
Svelands fullmäktige.

”Känner sig  
verkligen som  

en del av  
Sveland”

Du som är ledamot i Sveland Djurförsäkringars full-
mäktige företräder alla kunder som har en djurför-
säkring hos oss. Det är därför viktigt att alla ledamö-
ter är goda ambassadörer för företaget och gärna har 
en bred kontakt med andra försäkringstagare. Som 
ledamot möjliggör du för kunderna att aktivt påverka 
företagets utveckling, så att vi kan fortsätta uppfylla 
våra försäkringstagares önskemål.

Om du har goda kunskaper kring djur, veterinärvård 
eller försäkring, är du speciellt välkommen att delta i 
arbetet med att göra Sveland Djurförsäkringar ännu 
bättre och ge Sveriges alla djur det bästa försäkrings-
skyddet. 

Hur går valet till?
Det är du som ägare och kund som röstar fram full-
mäktigeledamöterna på valmötet. Då väljs även en 
suppleant för varje ordinarie ledamot. Varje person 
som deltar i mötet har en rösträtt och valet avgörs 
av röstövervikt. Vid lika röster avgörs valet genom 
lottning.

Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, befattnings-
havare och försäkringsombud är inte valbara.

Vill du bli en del av vår fullmäktige?

Om du är intresserad av att bli en del av Sveland Djurförsäkringars fullmäktige är 
du välkommen att kontakta kerstin.thunstrom@sveland.se

Det var Lotta Berglunds tidigare försäkringsom-
bud som 2014 inspirerade henne till att ansöka 
om en plats i Svelands fullmäktige. Ett beslut 
Lotta aldrig har ångrat. Åren som ledamot har 
varit både givande och roliga, tycker hon.



Valberedningen – en 
”doldis” som jobbar 

för framtiden.
Glenn Oredsson  
HÄSSLEHOLM 

glenn@skeagard.se

Ewa Saxentorp 
VÅRGÅRDA 

ewa@saxonhills.se

Jörgen Tolversson 
Sammankallande 

VESSIGEBRO 
stillarum@hotmail.com

Ann Gerklev  
RÖBECK 

ann.gerklev@legare.se

Charlotte Lewenhaupt 
Suppleant
MJÖHULT

charlotte.lewenhaupt@lonhult.se

Valberedningen har fullmäktiges uppdrag att föreslå 
kandidater till styrelseledamöter och revisorer för 
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt. Ledamöterna 
i valberedningen tas fram av fullmäktige och består 
av fullmäktigeledamöter och personer med erfaren-
het från styrelsen.

Valberedningen följer en arbetsordning som tar 
hänsyn till olika kriterier som säkerställer styrelsens 
sammansättning och kompetens. Det är viktigt att vi 
har en god dialog med styrelsen så att vi i god tid för 
om- eller nyval vet vilken kompetens som behövs 
hos nya styrelseledamöter. 

Valberedningen påbörjar sitt arbete i god tid före 
varje stämma och bl.a. intervjuas samtliga styrelse-
ledamöter varje år om vederbörandes syn på sitt och 
styrelsens arbete. 
Inför ett nyval görs en grundlig intervju av den till-
tänkte kandidaten utifrån en fastställd kravprofil.

Vi är också angelägna om att ha en bra dialog med 
fullmäktige och är alltid intresserade av att få förslag 
på personer som på sikt skulle vara intressanta som 
kandidater för styrelsen.


