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Valberedningens förslag till omval och nyval av styrelseledamöter 

i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 

(PRI Pensionsgaranti) 2020 

 

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter i PRI Pensionsgaranti: 

Tore Bertilsson, f 1951, utsedd 2009, ordförande 2011, oberoende (omval).  

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Tidigare befattning: Vice vd och ekonomidirektör, SKF-koncernen. 

Befattning: Professionell styrelseledamot och industriell rådgivare. 

F d vice vd och ekonomidirektör SKF-koncernen. 

Andra styrelseuppdrag, ordförande: AB Ludvig Svensson, Perstorp, Semcon. Salinity 

Ledamot: Ingka Holding (IKEA), JCE Group. 

Ordförande i Ersättningsutskottet 

Lena Eliasson, f 1967, utsedd 2017, oberoende (omval). 

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör 

Befattning: Personaldirektör, SAAB  

Andra styrelseuppdrag, ledamot: Teknikföretagen 

Ledamot i Ersättningsutskottet 

Stefan Johnsson, f 1959, oberoende, (nyval). 

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Tidigare befattning: Ekonomidirektör AB Volvo, Vd Chalmersstiftelsen. 

Andra styrelseuppdrag, ledamot Maurten AB, Shepherd of Sweden, 

Chalmers Ventures, Sagene Bryggeri. 

Vidar Mohammar, f 1958, utsedd 2011, oberoende (omval). 

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Befattning: Corporate Officer Finance, Ericsson. 

Andra styrelseuppdrag, ledamot: Bliwa Livförsäkring ömsesidigt. 

Ordförande i risk- och revisionsutskottet 

Kristina Ensgård, f 1962, utsedd 2009, oberoende (omval). 

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom 

Befattning: Professionell styrelseledamot, rådgivare och konsult i Kristina Ensgård AB. 

Tidigare befattning: Vd Bliwa livförsäkring ömsesidigt 

Andra styrelseuppdrag, ledamot: SPP Fonder, Erika Försäkrings AB 

Ledamot i risk- och revisionsutskottet samt i ersättningsutskottet. 
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Anders Osberg, f 1961, utsedd 2018, oberoende (omval). 

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom. 

Befattning: Vd Osberg Financial Services 

Tidigare befattningar: Ekonomidirektör Volvokoncernen, Vd Volvo Treasury. 

Andra styrelseuppdrag, ordförande: Volvo Car Group Investment Management, 

Handelshögskolans jubileumsfond, ledamot: Orio AB, NECST Motors EA. 

Ledamot risk- och revisionsutskottet. 

PRI Pensionsgarantis styrelse ska bestå av elva ledamöter. Valberedningens förslag 

omfattar de sex ledamöter som bolagsstämman enligt bolagsordningen skall utse.  

Som styrelsens ordförande föreslås omval av Tore Bertilsson.  

Valberedningen är enhällig i sitt förslag. 

Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för PRI Pensionsgaranti 

I den instruktion som fastställts för valberedningens arbete begränsas valberedningens 

framläggande av förslag till val av styrelseledamöter till dem som utses av bolagsstämman, 

dvs till sex stämmovalda ledamöter. 

Kraven beträffande styrelsens sammansättning och samlade kompetens omfattar dock 

samtliga elva ledamöter. Valberedningens förslag till arvoden gäller vidare samtliga elva 

ledamöter. 

Utsedda av PRI ideell förening 

Hans Gidhagen, f 1954, utsedd 2007, oberoende 

Huvudsaklig utbildning: Jur kand. 

Befattning: Pensions- och försäkringsspecialist Svenskt Näringsliv 

Andra styrelseuppdrag, ordförande: Garantifonden för ITP och TGL. Vice ordförande: 

Stiftelsen för särskilda pensionsmedel. Ledamot: AFA Liv (suppleant), AFA Sjuk, Collectum, 

Fora, PRI ideell förening, Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB. 

Thomas Eriksson, f 1962, utsedd 2009, oberoende 

Huvudsaklig utbildning: Arbetsrätt Stiftelsen Fakultetskurser, Stockholm universitet. 

Befattning: Affärsansvarig Ledarna och vd LCS AB. 

Andra styrelseuppdrag, ordförande: MGruppen AB, Intermezzon AB. Ledamot: Collectum, 

PRI ideell förening, Startkraft AB, Garantistiftelsen för ITP och TGL. 

Martin Wästfelt, f 1967, utsedd 2014, oberoende 

Huvudsaklig utbildning: Jur kand 

Befattning: Förhandlingschef Unionen 

Andra styrelseuppdrag, ledamot: PRI ideell förening, PP Pension Försäkrings-förening, 

Unionen Egenföretagare Service AB, Kollektivavtalsinformation AB. 
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Utsedd av Ledarna 

Marika Brynne, f 1965, utsedd 2019, oberoende 

Huvudsaklig utbildning: Socionom.  

Befattning: Chef Chefsservice Ledarna 

Andra styrelseuppdrag, ledamot PRI Ideell förening. 

Utsedd av Unionen 

Hans Norin, f 1974, utsedd 2015, oberoende. 

Huvudsaklig utbildning: Fil kand, personal och arbetslivsfrågor. 

Befattning: Pensionsexpert Unionen 

Andra styrelseuppdrag, ledamot: PRI ideell förening 

Förslag revisionsbolag i PRI Pensionsgaranti 

Valberedningen föreslår KPMG AB. 

Huvudansvarig revisor utses gemensamt av PRI och KPMG. 

Valberedningens motivering  

Valberedningen har genomfört fem protokollförda möten samt flera diskussioner via mail och 

telefon. Valberedningen har också haft möten med ordföranden och VD. Personliga 

intervjuer har genomförts med samtliga ledamöter av styrelsen.  

Valberedningen har vidare tagit del av följande dokument och rapporter: 

 Styrelsens årliga enkät angående styrelsearbetet 

 Årlig självskattning gällande styrelsens kompetens 

 Ordförandens utvärdering av den årliga självskattningen 

 Finansinspektionens PM angående ”Styrelsens samlade kompetens i 

försäkringsföretag. 

Sammantaget finns det en positiv syn på styrelsearbetet från samtliga ledamöter, och 

samtliga ansåg också att den samlade kompetensen motsvarade kraven. 

Jämfört med tidigare år fanns endast marginella avvikelser. 

Valberedningen ska vidare i sitt förslag till styrelseledamöter eftersträva att styrelsen 

gemensamt har lämpliga kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper om åtminstone: 

 försäkrings- och finansmarknaden, 

 företagets affärsstrategi och affärsmodell, 

 företagsstyrningssystem, 

 finansiella analyser inkluderande kreditförsäkrings- och aktuarieanalyser,  

 regelverk och lagstadgade krav 

Genom den dokumentation som valberedningen tagit del av, möten med ledamöter och 

bolagets ledning, samt den erfarenhet valberedningen har av tidigare år finns det en god bild 

av styrelsens arbetsprocess och samlade kompetens. 
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Utgångspunkten för valberedningens arbete är att styrelsens ledamöter vid varje tidpunkt 

ska ha de kvalifikationer, kunskaper och den erfarenhet inom verksamhetsområdet som 

krävs för att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Därtill krävs ett gott 

anseende och en god integritet. 

Valberedningen har inför det förslag som lämnas till bolagsstämman 2020, tagit del av, 

granskat och beaktat den årliga självskattningen av styrelsens kollektiva kompetens.  

Utfallet av den utvärdering som genomförts av styrelsens samlade kompetens visar att 

styrelsen som kollektiv uppfyller de uppställda kriterierna och att styrelsen innehar den 

samlade kompetens som gällande regelverk uppställer.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att den samlade kompetensen i styrelsen, inklusive 

ledamöterna utsedda av PRI ideell förening och parterna, inte uppvisar några specifika 

brister. 

Det är valberedningens uppfattning att de ledamöter som föreslås till stämman svarar väl mot 

de krav på lämplighet och de särskilda krav verksamheten ställer, och att de föreslagna 

ledamöterna besitter de kunskaper, och den samlade kompetens samt den erfarenhet som 

krävs för att förstå bolagets verksamhet och de risker bolaget löper. De föreslagna 

ledamöterna har vidare ett gott anseende och hög integritet och därmed goda förutsättningar 

att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Samtliga ledamöter är oberoende i 

förhållande till bolaget. 

Förslag till arvoden 

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer ett arvode till  

Ordförande 461 250 kr 

Ledamot 205 000 kr 

Risk och revisionsutskottet, ordförande  123 000 kr 

Risk- och revisionsutskottet, ledamot 82 000 kr 

Ersättningsutskott, ordförande 20 500 kr 

Ersättningsutskottet, ledamot 10 250 kr 

Förslaget innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år.  

Valberedningen är enig i sitt förslag. 

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.  

 

Valberedningen har bestått av: 

Eddie Dahlberg, ordförande 

Helena Hedlund 

Carina Lindfelt 

Charlotte Z Lindstedt 

Rolf Ödmark 


