
Valberedningens förslag till Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsförening (under omvandling 

till Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening) årsstämman 2021.  

 

Arvoden till styrelseordförande och styrelseledamöter   

Valberedningen föreslår att arvoden som utgår till styrelsens ordförande och övriga ledamöter 

lämnas oförändrade. 

 

Arvoden till revisorer 

Valberedningen föreslår att arvoden till revisorerna ska utgå enligt räkning. 

 

Antalet ledamöter 

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara sju (7) stycken, inklusive ordföranden. 

 

Förslag till val av ledamöter till styrelsen  

Lena Schelin, ledamot, omval, väljs på 2 år, 

Jan Åhlander, ledamot, omval, väljs på 2 år, 

Johan Davidson, nyval, väljs på 2 år, och 

Catrina Ingelstam, nyval, väljs på 2 år.  

 

Övriga ledamöter  

Harald Bengtsson, vald till år 2022, 

Annette Tiljander, vald till år 2022, och  

Jörgen Sundqvist, vald till år 2022. 

  

Avgående ledamöter 

Hans Löwlund, nuvarande ordförande, och Monica Bloom avgår.  

 

Ordförande 

Som ny ordförande efter Hans Löwlund föreslås Harald Bengtsson.  

  

Förslag till val av revisorer  

Till revisorer fram till dess omvandling till tjänstepensionsförening skett föreslås; 



Henrik Persson, ordinarie revisor, omval,  

Henrik Nilsson, suppleant, omval,  

Peter Nylander, lekmannarevisor, omval, och 

Emelie Lindholm, suppleant, nyval. 

 

Till revisor från omvandling till tjänstepensionsförening föreslås; 

Revisionsbolaget Deloitte AB (med Henrik Persson som huvudansvarig revisor). 

 

Valberedningen 

Då Göran Lund har anmält att han avsäger sig vidare arbete i valberedningen, föreslås att till 

valberedningen väljs: 

Sven-Erik Lindström, ordförande, omval, väljs på 2 år, 

Bert Larsson, omval, väljs på 2 år, och, 

Hans Löwlund, som ny ledamot, väljs på 1 år. 

  

Ersättningen till valberedningen  

Föreslås ändras till fast belopp om 1,5 prisbasbelopp per år, samt ersättning för kostnader, på grund 

av valberedningens utökade ansvar för val av fullmäktige. Beloppet fördelas mellan valberedningens 

ledamöter enligt eget beslut av valberedningen. 

 

Ersättning till fullmäktiges ledamöter 

Valberedningen föreslår att ersättning utgår till ledamöterna med 3 000 kr per sammanträde som 

ledamoten (eller suppleanten) deltar vid samt ersättning för kostnader. 

 

  

Stockholm 2021-03-25, Sven-Erik Lindström (ordf), Bert Larsson, Göran Lund 


