
 

Børsmelding 
Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april 2011. Følgende vedtak 
ble fattet. 
 

Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010 – herunder 
disponering av årsresultatet 
 
Vedtak:  
Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige 
Forsikring ASAs årsregnskap for 2010.  
 
Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av morselskapets resultat før  
andre resultatkomponenter på 2.590,2 millioner kroner slik det er anbefalt av 
styret: 
 

• Utbytte 2.350,0 millioner kroner 
• Overføring til bundne fond 249,3 millioner kroner 
• Overføring fra annen fri egenkapital (9,1) millioner kroner 

 
Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som 
Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2010. 
 
Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring 
ASA for 2010. 

 
 

Sak 6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte 
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt 
erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i 
erklæringen er tatt inn i note 19 i Gjensidige Forsikring ASAs regnskap for 
2010 utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper NGAAP/IFRS. Det skal på 
generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. 
 
Vedtak: 
Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til retningslinjer om tildeling av 
aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret. 
Generalforsamlingen tar styrets veiledende retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret til 
etterretning. 
 

 
Sak 7 Endringer i vedtekter 

 
Ordningen med varamedlemmer 
Det foreslås at ordningen med personlige varamedlemmer for de 
aksjonærvalgte styremedlemmene og varamedlemmer for de ordinære 
medlemmene av valgkomiteen avvikles. 
 
Navneendring på valgkomiten 
 
Det foreslås at navnet endres til nominasjonskomitè, som bedre beskriver den 
faktiske funksjonen.  
 
På denne bakgrunn foreslås det endringer av vedtektene for Gjensidige 
Forsikring ASA: 
 



Ny § 2-4 Nominasjonskomite: 
 
Nominasjonskomiteen har fire til seks medlemmer. Representantskapets 
ordfører er fast medlem dersom vedkommende ikke allerede er valgt av 
generalforsamlingen. Medlemmer og leder velges for ett år. 
 
To representanter valgt av og blant de ansattes medlemmer i 
representantskapet skal delta i nominasjonskomiteens arbeid med forberedelse 
til valg av styreleder og ordfører og varaordfører i representantskapet. 
Nominasjonskomiteens leder kan innkalle de ansattes representanter til 
komiteens drøftelser, blant annet om sammensetning og evaluering av styret.  
 
Komiteen skal foreslå kandidater til: 

• generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til 
representantskapet, 

• generalforsamlingens forslag til valg av ordfører og varaordfører, 
• representantskapets valg av ordfører og varaordfører, 
• representantskapets valg av medlemmer til styret og styrets leder, 
• generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen, 

og komiteens leder, 
• generalforsamlingens valg av medlemmer til nominasjonskomiteen samt 

komiteens leder, og 
• representantskapets valg av revisor   

 
Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte og revisor. 
 
Ny § 2-8 Representantskapets oppgaver: 
 
Representantskapet skal føre tilsyn med styrets forvaltning av selskapet og 
med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtekter, 
generalforsamlingens og representantskapets beslutninger. 
 
Videre skal representantskapet: 

• velge styremedlemmer og fastsette styrets godtgjørelse. Det er bare de 
ansattes medlemmer i representantskapet som har stemmerett ved valg av 
ansattes medlemmer og varamedlemmer i styret. Det er bare de øvrige 
medlemmene i representantskapet som har stemmerett ved valg av de øvrige 
medlemmene i styret. 

• velge styrets leder, 
• gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap bør 

godkjennes, 
• gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til anvendelse av 

overskudd eller dekning av underskudd bør godkjennes,  
• velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse,  
• fastsette instruks for kontrollkomiteen og behandle komiteens beretning, og   
• etter forslag fra styret treffe avgjørelse i saker som gjelder: 
• investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, 
• rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større 

omdisponeringer av arbeidsstyrken. 
 
Det føres protokoll over forhandlingene. Representantskapet velger to 
representanter til å undertegne protokollen sammen med lederen. 
 
Ny § 2-9 Styre: 
 
Styret skal bestå av ti medlemmer. 
 
Tre medlemmer med to varamedlemmer i nummerrekkefølge velges blant de 
ansatte i selskapet og brannkasser selskapet har strategisk samarbeidsavtale 



med. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år om gangen. Minimum 
ett medlem og varamedlem er på valg hvert år.  
 
Øvrige styremedlemmer velges for ett år om gangen.  
 
Ny § 2-10 Styrets møter: 
 
Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og 
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. 
 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til 
stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe 
beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt 
anledning til å delta i sakens behandling. 
 
Vedtak: 
Vedtektenes § 2-4, § 2-8, § 2-9 og § 2-10 endres i samsvar med styrets 
forslag 
 

 
Sak 8  Endringer i instrukser 

 
I henhold til vedtektens § 2-2 er det generalforsamlingen som fastsetter 
valgkomiteens instruks.  
 
Som en konsekvens av forslaget om å fjerne ordningen med varamedlemmer 
og endre navn på valgkomite til nominasjonskomite foreslår styret følgende 
bestemmelser i valgkomiteens/nominasjonskomiteens instruks endret: 
 
Ny § 1 Formål: 
 
Nominasjonskomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte 
tillitsvalgte med fokus på verdiskaping. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet 
skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets 
virksomhetsområder. 
 
Ny § 2 Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse: 
 
Nominasjonskomiteen har fire til seks medlemmer. Medlemmene bør reflektere 
interessene i aksjonærfellesskapet. Gjensidigestiftelsen bør være representert 
med to medlemmer.  
 
To representanter for de ansatte deltar som faste medlemmer ved drøftelser og 
innstillinger til valg av ordfører og varaordfører i representantskapet og styrets 
leder. 
 
Valgperioden er ett år regnet fra den årlige ordinære generalforsamlingen og 
frem til neste års ordinære generalforsamling. 
 
Ny § 3 Nominasjonskomiteens oppgaver: 
 
3.1 Nominasjonskomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av 
 
a) medlemmer og varamedlemmer til representantskapet,  
b) generalforsamlingens forslag til kandidater til vervene som 
representantskapets ordfører og varaordfører 
c) medlemmer, varamedlem og leder til kontrollkomiteen, 
d) medlemmer og leder til Nominasjonskomiteen, 
 



og godtgjørelse til medlemmer av representantskapet, kontrollkomiteen og 
Nominasjonskomiteen. 
 
3.2 Nominasjonskomiteen skal overfor representantskapet foreslå valg av 
 
a) ordfører og varaordfører, 
b) styrets medlemmer, 
c) styrets leder, 
d) revisor, 
 
og godtgjørelse til styrets medlemmer, samt innstille på om forslaget til 
revisors godtgjørelse skal godkjennes.  
 
 
Ny § 4 Nominasjonskomiteens møter: 
 
Nominasjonskomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte 
det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte. 
 
Komiteen kalles inn til første møte etter den årlige ordinære generalforsamling 
for å forberede komiteens forslag på kandidater til representantskapets valg av 
styremedlemmer, styrets leder, ordfører og varaordfører i representantskapet. 
Forslagene bør være forberedt av den fratredende nominasjonskomitee. 
 
Ny § 5 Nominasjonskomiteens vurderinger: 
 
Nominasjonskomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har 
nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en 
tilfredsstillende måte. Det er et mål at begge kjønn er representert med minst 
40 prosent av medlemmene i alle organer i selskapet.  Jfr. også 
allmennaksjeloven § 6-11 a.  
 
Ved forslag på medlemmer til Nominasjonskomiteen bør det i samsvar med 
god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til 
aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen 
reflekteres. Medlemmene bør være uavhengige av styret og selskapets daglige 
ledelse. 
 
Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med god eierstyring og 
selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser 
blir ivaretatt. Styremedlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige 
ledelse. 
 
Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen 
på godtgjørelser til tillitsvalgte i selskap det er relevant å sammenligne med. 
 
Ny § 6 Nominasjonskomiteens arbeid: 
 
Nominasjonskomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som 
relevante. Komiteen skal være åpen for innspill og forankre sin innstilling hos 
de største aksjonærene.  
 
Nominasjonskomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet og 
hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan ta kontakt 
med og bruke eksterne rådgivere. 
 
Nominasjonskomiteen bør ha kontakt med medlemmer av representantskapet, 
styret og den daglige ledelsen. Styrets egenevaluering av sin virksomhet og 
kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og 
orientere om evalueringen. 



 
Nominasjonskomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle 
foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. I tillegg skal 
Nominasjonskomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er 
endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for 
egnethetsvurderingen.    
 
Ny § 7 Nominasjonskomiteens innstillinger: 
 
Nominasjonskomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om 
kandidatene, herunder tid til utøvelse av vervet og uavhengighet. 
Informasjonen skal også omfatte alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. 
Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, 
om eventuelle oppdrag for selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap 
og organisasjoner.  
 
Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for aksjeeierne 
sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Innstillinger til 
representantskapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte 
hvor innstillingene skal behandles.  
 
Vedtak: 
Valgkomitéinstruksen endres i samsvar med styrets forslag 
 

 
Sak 9 Valg 
  Valg av medlemmer til representantskap 
 

Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av 
representantskapet :  
Gjensidige Forsikring ASA ble stiftet i juni 2010. Samtlige medlemmer ble valgt 
inn ved stiftelsen og er på valg i år.  
 
Bjørn, Benedikte Bettina   Medlem Gjenvalg 
Daugaard, Knud    Medlem Nyvalg 
Randi Dille     Medlem Gjenvalg 
Frogner, Marit     Medlem Nyvalg 
Holtet, Geir     Medlem Nyvalg 
Iversen, Bjørn     Medlem Gjenvalg 
Krog, Arne G.      Medlem Nyvalg 
Myrberg, Hilde     Medlem Nyvalg 
Nielsen, Jens Eghøy    Medlem Gjenvalg 
Ottestad, John Ove    Medlem Gjenvalg 
Stakkeland, Lilly T.     Medlem Gjenvalg 
Stray, Christina    Medlem Nyvalg 
Søfteland, Even    Medlem Gjenvalg 
Værdal, Kirsten     Medlem Gjenvalg 
 
Kvinlaug, Ivar     1. Varamedlem
 (tidl.medlem)  
Ødegård, Inger Tone    2. Varamedlem
 (tidl.medlem) 
Teigland, Wenche    3. Varamedlem Nyvalg 
Wold, Terje     4. Varamedlem Nyvalg 
 
Vedtak: 
Personene som er foreslått av valgkomiteen velges. 
 
Generalforsamlingen foreslår at representantskapet velger Bjørn Iversen som 
ordfører i representantskapet og Kirsten I. Værdal som varaordfører. 



 
Valg av medlemmer til valgkomité 

 
Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av Valgkomiteen 
(Nominasjonskomiteen).  
 
Iversen, Bjørn     Leder  Gjenvalg 
Bjørn, Benedikte Bettina   Medlem Gjenvalg 
Brustad, Jan Eyolf    Medlem Gjenvalg 
Ottestad, John Ove    Medlem Gjenvalg 
Værdal, Kirsten    Medlem Gjenvalg 
 
Vedtak: 
Personene foreslått av valgkomiteen velges. 
 
Valg av medlemmer til kontrollkomité 
 
Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av Kontrollkomiteen: 
  
Steen, Sven Iver     Leder  Gjenvalg 
Lee, Liselotte Aune    Medlem Gjenvalg 
Strømme, Hallvar    Medlem Gjenvalg 
 
Næsseth, Vigdis Myhre   Varamedlem Gjenvalg 
 
Vedtak: 

   Personene foreslått av valgkomiteen velges. 
 
 

Sak 10 Godtgjørelser 
 

Fastsettelse av godtgjørelser til tillitsvalgte som velges av 
generalforsamlingen 
 
Valgkomiteen innstiller på følgende godtgjørelser til medlemmene i 
representantskapet for perioden fra stiftelse 28. juni 2010 og til 27. april 2011: 
 
Godtgjørelser til representantskapet 
Ordfører Kr.   75.000 i året 
Varaordfører Kr.     3.500 pr år og 3.500 pr møte 
Medlemmer Kr.     3.500 pr år og 3.500 pr møte 
Varamedlemmer Kr.     3.500 pr møte 
 
Godtgjørelser til valgkomiteen 
Leder 40.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 4 møter 
Medlemmer 25.000 pr år + 5.000 pr møte ut over 4 møter 
Varamedlemmer 5.000 pr møte 
 
Godtgjørelser til kontrollkomiteen 
Leder 150.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 8 møter 
Medlemmer 90.000 pr år + 5.000 pr møte ut over 8 møter 
Varamedlemmer 40.000 pr år + 5.000 pr møte ut over 8 møter 
 
I tillegg kommer reise, diett og utgiftsdekning etter de generelle prinsipper for det. 

 
Vedtak: 

   Forslaget til godtgjørelser vedtas 
 
 Godtgjørelser – fremtidige prinsipper 

Møter som går over to dager, regnes som ett møte. Det betales daggodtgjørelse 
når samlet møte- og reisetid er minst 30 timer. 



 
Deltakelse i andre møter, så som representantskap og generalforsamling, inngår i 
årshonoraret. Perioder mindre enn ett år honoreres forholdsmessig. 
 
Honorarer utbetales forholdsmessig i forhold til funksjonsstid 
 
Vedtak: 
Forslaget til godtgjørelsesprinsipper vedtas 
 
 
Godtgjørelser frem til neste ordinære generalforsamling 
Valgkomiteen innstiller på følgende godtgjørelser frem til neste ordinære 
generalforsamling: 
 
Godtgjørelser til representantskapet 
Ordfører Kr.   80.000 i året 
Varaordfører Kr.   10.000 pr år og 5.000 pr møte 
Medlemmer Kr.   10.000 pr år og 5.000 pr møte 
Varamedlemmer Kr.     5.000 pr møte 
 
 
Godtgjørelse til valgkomiteen 
Leder 40.000 pr år + 7.000 pr møte ut over 4 møter 
Medlemmer 25.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 4 møter 
 
Godtgjørelse til kontrollkomiteen 
Leder 160.000 pr år + 7.000 pr møte ut over 8 møter 
Medlemmer 100.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 8 møter 
Varamedlemmer 90.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 8 møter 
 
 
I tillegg kommer reise, diett og utgiftsdekning etter de generelle prinsipper for det. 
 
Vedtak: 

   Forslaget til godtgjørelser vedtas 
 

 
Sak 11 Fullmakt om erverv av egne aksjer 

 
a) Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring 
av aksjespareprogram for ansatte. 
 
Vedtak: 
Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidigeaksjer i 
markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet 
pålydende verdi på inntil 3.000.000 kroner.  
 
Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og 
overdragelse til ansatte i Gjensidigekonsernet som ledd i konsernets 
aksjespareprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan 
betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. 
 
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2012. 
 

  



b) Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende 
sletting eller som kan benyttes som vederlag ved kjøp av 
virksomheter. 
 
Vedtak: 
Styret i Gjensidige Forsikring ASA gis herved fullmakt på vegne av selskapet å 
erverve Gjensidige aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 50.000.000 
kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være 
henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til 
hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv vil finne sted. 
 
Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt skal bare kunne disponeres til 
sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. Lov om allmennaksjeselskaper § 12-1 
eller før dette tidspunkt som vederlag ved kjøp av virksomheter. 
 
Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 
30. juni 2012. 

 
 

Sak 12 Fusjon mellom Tennant Försäkringsaktiebolag og Gjensidige 
Forsikring ASA 

 
Tennant Försäkringsaktiebolag er et svenskregistrert heleid datterselskap. For 
å forenkle selskapsstrukturen og effektivisere driften, foreslår styret en 
mor/datter fusjon. Fusjonen er grenseoverskridende og må derfor godkjennes 
av generalforsamlingen.  
 
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner styrets fusjonsplan og rapport. 

 
 
 


