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Firma
§1
Föreningens firma är ASB Försäkringsförening.
Ändamål
§2
1.

Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela
sjukförsäkring och kapitalförsäkring åt i Sverige tillsvidareanställda i kontinuerligt
arbete hos
a)

ABB AB (org.nr 559193-0903) (nedan kallat ABB) eller ABB Norden Holding AB
(org.nr 556011-5114);

b)

sådana av ABBs direkta eller indirekta dotterbolag vilka av föreningen förklarats vara
anslutna till föreningen;

c)

andra bolag, i vilka ABB eller dess direkta eller indirekta dotterbolag har
ägarintressen och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna till föreningen;

d)

bolag (eller del av bolag ingående i försäkringsgrupp) vilka per den 1 januari 1999
eller senare tillhört grupp b) eller grupp c) men som därefter sålts och som av
föreningen och ABB, efter försäljningen, förklarats fortfarande vara anslutna till
föreningen;

e)

Bombardier Transportation Sweden AB (org.nr 556101-9356), och som av föreningen
och ABB förklarats vara anslutna till föreningen;

f)

Caverion Sverige AB (org.nr 556052-8753), och som av föreningen och ABB
förklarats vara anslutna till föreningen;

g)

ABB Power Grids Sweden AB (org.nr 556029-7029) under den tid då detta bolag
fortfarande är en del av ABB Group och därefter (preliminärt från 1 juli 2020) då
bolaget (under nytt namn) avses, som ett första steg, bli del av ett joint venture
mellan Hitachi och ABB och därefter bli ett helägt bolag (under nytt namn) inom
Hitachi Group; samt

h)

andra bolag än a) till g) ovan som har eller har haft en direkt eller indirekt
anknytning till dessa bolag och som av föreningen och ABB förklarats vara anslutna
till föreningen.

Nämnda försäkringsförmåner meddelas även åt tillsvidareanställda hos föreningen.
ABB, dess dotterbolag, ABB Norden Holding AB samt nyssnämnda övriga bolag kallas
i dessa stadgar gemensamt för ”Bolagen”.
Då stadgebestämmelse innehåller ordet ”Bolag/Bolaget” avses därvid bolag, som
inrymmes i begreppet Bolagen. Vad som stadgas för Bolagen respektive för anställd
hos Bolagen gäller i tillämpliga delar även för föreningen som arbetsgivare respektive
för anställd hos föreningen.
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2.

Verksamheten är uppdelad på två grenar, nämligen sjukförsäkringsverksamheten och
kapitalförsäkringsverksamheten.

3.

Föreningen kan även, efter överenskommelse mellan styrelsen och Bolagen, åtaga sig
olika uppgifter med socialt syfte, som inte är främmande för föreningens ändamål och
som inte medför ekonomiska förpliktelser för föreningen.
Styrelsens säte
§3
Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås.
Försäkringsgrupp
§4
Personalgrupp hos Bolagen, för vilken överenskommelse har träffats om obligatorisk
anslutning till föreningen, benämns i dessa stadgar ”Försäkringsgrupp”.
Inträde i föreningen
§5

1.

Anställd, som tillhör Försäkringsgrupp, är skyldig att inträda i föreningen och som
medlem tillhöra föreningen.

2.

Enligt åtagande anmäler Bolagen utan dröjsmål till inträde envar, som är skyldig att
tillhöra föreningen. Anmälan sker skriftligt enligt formulär, som fastställes av styrelsen
och som innefattar uppgifter om den anmäldes namn, personnummer och adress.
Anställda, som vid tidpunkten för den obligatoriska anslutningen till föreningen tillhör
Försäkringsgruppen, anmäles på en gång till inträde i föreningen (gruppinträde).

3.

Medlemskapet börjar från och med dagen för sista anställningen, dock, vid
gruppinträde enligt mom 2, från och med dagen för personalgruppens anslutning till
föreningen eller från och med den senare dag som enligt överenskommelsen skall
gälla som anslutningsdag.

4.

Om inte för särskilt fall annat föreskrives i dessa stadgar eller särskild
överenskommelse har träffats, skall medlemskapet omfatta såväl sjukförsäkring som
kapitalförsäkring.

5.

Medlem tillställes medlemsbevis och utdrag ur föreningens stadgar. Särskild
överenskommelse enligt mom 4 liksom även betalning av inträdesavgift enligt § 11
skall noteras i medlemsbeviset.
Utträde ur föreningen
§6

1.

Medlem, som tillhör Försäkringsgrupp, utesluts ur föreningen om den för
Försäkringsgruppen träffade överenskommelsen om obligatorisk anslutning till
föreningen upphör att gälla.
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2.

Medlem, som tillhör Försäkringsgrupp men som lämnar denna på grund av övergång
till annan tjänst hos Bolagen, utesluts ur föreningen om han inte omedelbart övergår
till annan Försäkringsgrupp med anknytning till den nya tjänsten.

3.

Medlem utesluts ur föreningen då han slutar sin anställning hos Bolagen om han vid
anställningens upphörande ej har avgiftsbefrielse enligt § 14 mom 3.

4.

Medlem utesluts ur föreningen då hans arbetsgivare inte längre tillhör de i § 2 nämnda
Bolagen.

5.

Medlem, som har försäkring enligt övergångsbestämmelserna i § 36, har rätt att efter
anmälan utträda ur föreningen.

6.

Om förfallna avgifter inte har betalats under två kalendermånader och trots skriftlig
påminnelse fortfarande inte betalats inom fjorton dagar efter påminnelsen, skall
medlemmen anses ha utträtt ur föreningen om styrelsen ej finner skäl för undantag.

7.

Vid medlems utträde ur föreningen upphör medlemskapet vid utgången av den
betalningstermin, för vilken avgift senast till fullo har betalats, dock, vid avgiftsfri
försäkring enligt övergångsbestämmelserna i § 36, från och med den dag då anmälan
om utträdet inkom till föreningen.

8.

Om medlems rätt till återköp vid utträde ur föreningen stadgas i § 16.
Sjukförsäkring
§7
Föreningen meddelar sjukförsäkring i form av sjukvårdsersättning, som utges enligt
följande bestämmelser:

1.

Under de förutsättningar och med de begränsningar, som anges i mom 2-3, utger
föreningen ersättning för medlemmens egenavgifter för läkarvård, läkemedel,
sjukvårdande behandling, tandvård, glasögon och hörapparat enligt följande:
a)

Läkarvård
Ersättning utges med det belopp som medlemmen betalat för läkarvård inom den
offentliga läkarvården eller av privatpraktiserande läkare som har vårdavtal med
landstinget.
Behandlingen måste berättiga till registrering på högkostnadskort eller liknande
och omfattas av högkostnadsskydd.
Ersättning utges inte för läkarvård som meddelats i utlandet.

b)

Läkemedel
Ersättning utges med det belopp som medlemmen betalat för av läkare förskrivna
läkemedel, som avses i gällande förordning angående kostnadsfria eller
prisnedsatta läkemedel.
Inköpet måste berättiga till registrering på högkostnadskort eller liknande och
omfattas av högkostnadsskydd.
Ersättning utges inte för läkemedel som inköpts i utlandet.
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c)

Sjukvårdande behandling
Ersättning utges med det belopp som medlemmen betalat för sjukvårdande
behandling.
Behandlingen måste berättiga till registrering på högkostnadskort eller liknande
och omfattas av högkostnadsskydd.
Ersättning utges inte för sjukvårdande behandling som meddelats i utlandet.

d)

Tandvård
Ersättning utges för tandvård, som uppfyller villkoren för ersättning enligt lag om
statligt tandvårdsstöd. Regler för ersättning för tandvård som ej omfattas av
denna lag kan beslutas av styrelsen.
Ersättning utges med 50 procent av den del av kostnaden, som inte ersätts av
allmän försäkringskassa.
Ersättning utges inte för tandvård, som meddelats i utlandet.

e)

Glasögon
Ersättning utges för glasögon (ej terminalglasögon), kontaktlinser samt operation
för synkorrigering, som förskrivits i Sverige av läkare eller legitimerad optiker,
med högst 1 500 kronor per 12-månadersperiod.
Ersättning utges enligt samma bestämmelser för glasögon och kontaktlinser som
införskaffas i utlandet eller via internet under förutsättning att specificerad räkning
finns på svenska eller engelska samt att erlagt belopp kan styrkas i svenska
kronor.

f)

Hörapparat
Från 2021-01-01 utges ersättning för hörapparat som förskrivits av läkare eller
legitimerad audionom i Sverige, med högst 1 500 kronor per 12-månadersperiod.
Ersättning utges inte för hörapparat som inköpts i utlandet.

2.

Rätt till ersättning enligt mom 1 förutsätter att sjukförsäkringsavgift enligt § 12 har
betalats för tidsperiod, under vilken behandling respektive inköp har skett.

3.

Oavsett vad som ovan sagts gäller följande:
a)

Ersättning lämnas med högst det belopp som medlemmen vid utnyttjande av
högkostnadskort eller liknande betalat för att få frikort. Detta gäller oavsett om
den försäkrade utnyttjat sin rättighet enligt frikort eller ej.
Västmanlands läns landstings belopp på högkostnadstak för att erhålla frikort
gäller för samtliga medlemmar.

b)

Ersättning utges inte för uppkommande kostnader i samband med att
medlemmen är intagen för vård på sjukhus.

c)

Ersättning från föreningen utges inte för kostnad som Bolagen eller annan enligt
lag eller utfästelse är pliktig att ersätta.
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Kapitalförsäkring
§8
Föreningen meddelar kapitalförsäkring i form av begravningshjälp, som utges enligt
följande bestämmelser:
1.

För medlem, som omfattas av kapitalförsäkringen och som inte beröres av
bestämmelserna i mom 2 eller mom 3, utger föreningen vid medlemmens död
begravningshjälp med 1.000 kr.

2.

För medlem, som vid sin död var avgiftsbefriad enligt § 14 mom 1 utger föreningen
begravningshjälp med 35 kronor för varje helt år som medlemmen vid dödsfallet utan
avbrott tillhört föreningen, dock högst 1.000 kronor. Vid bestämning av den tid som
medlemmen har tillhört föreningen får avgiftsbefrielsetid enligt § 14 mom 1 medräknas
med högst fem år. Om medlems rätt till medlemstid, då inträdesavgift har erlagts,
stadgas i § 11 mom 2.

2.

För medlem, som har kapitalförsäkring enligt övergångsbestämmelserna i § 36, utger
föreningen vid medlemmens död begravningshjälp med belopp som framgår av dessa
övergångsbestämmelser.
Utbetalning av försäkringsförmåner
§9

1.

Sjukvårdsersättning utges på tid och sätt som styrelsen bestämmer.

2.

Begravningshjälp vid medlems död liksom kapitalbelopp vid återköp utges så snart
rätten att utfå beloppet har styrkts.

3.

Rätten till försäkringsförmån från föreningen skall styrkas på sätt styrelsen bestämmer.

4.

Om medlem inte skriftligen till föreningen förordat annat är make/maka eller, om
make/maka ej finns, arvingarna förmånstagare till begravningshjälpen.

5.

Sjukvårdsersättning och begravningshjälp utges inte om den som är berättigad att
uppbära försäkringsförmånen ej har gjort anspråk på denna inom tolv månader efter
det att han/hon fick kännedom om sin fordran. Styrelsen kan dock medge undantag
från denna bestämmelse, om skäl därtill föreligger.
Avgifter
§ 10
Avgifter till föreningen är dels inträdesavgifter enligt § 11, dels fasta avgifter enligt §§
12 och 36.
Inträdesavgifter
§ 11

1.

Vid gruppinträde enligt § 5 mom 2 erläggs av var och en av den inträdande gruppens
medlemmar, som ej redan är betalande medlem i föreningen, följande inträdesavgifter:
6
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a)

Inträdesavgift till sjukförsäkringsverksamheten erläggs med 1.000 kronor av den
som per anslutningsdagen fyllt 35 år.

b)

Inträdesavgift till kapitalförsäkringsverksamheten erläggs av den som per
anslutningsdagen fyllt 35 men ej 60 år med kronor 10:00 gånger det antal
månader som åldern överstiger 35 år.

Påbörjad månad räknas som hel månad. Avrundning sker för var och en av gruppmedlemmarna till närmast högre hela tiotal kronor.
Den i b) angivna åldersgränsen 60 år anknyter till bestämmelserna i § 6 mom 3 och §
14 mom 3.
Om anställd i personalgrupp, för vilken gruppinträde skall ske, har fribrev enligt
övergångsbestämmelserna i § 36, utbytes fribrevet mot ett omedelbart utbetalt
kapitalbelopp (återköp) och inträdesavgifter beräknas utifrån medlemmens ålder per
anslutningsdagen.
Återköpsbeloppet beräknas enligt § 16 mom 2.
Inträdesavgifterna beräknas och erläggs per anslutningsdagen.
2.

Medlem, för vilken inträdesavgift enligt mom 1 b) har erlagts, tillgodoräknas tid från 35
års ålder som medlemstid i föreningen vid bestämning av medlemmens rättigheter
avseende kapitalförsäkring.

3.

För tid efter anslutningen till föreningen erlägger gruppens alla medlemmar avgifter
enligt § 12.
Fasta avgifter
§ 12

1.

Om ej annat följer av bestämmelserna i § 36 är den fasta årsavgiften
a)

för kapitalförsäkring ………………………………………………….….kronor 60:00

b)

för sjukförsäkring ………………………………………………………...kronor A där
A

B 1 (2  K ) xB
 x
C T
C

B = totala kostnaderna för sjukförsäkringen
C = medelvärdet av antalet sjukförsäkrade
T = antal år för återställande av sjukförsäkringsfonden till 2 x B
K = kvoten mellan sjukförsäkringsfonden vid årets slut och kostnaderna för
sjukförsäkringen
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Den tidsperiod som beaktas vid beräkning av B, C och K är det senast förflutna
kalenderåret. Medelvärdet C beräknas utifrån antalet sjukförsäkrade vid sådant
kalenderårs början respektive slut.
Om antalet sjukförsäkrade ändrats med mer än tio procent då man jämför antalet vid
årets början och vid årets slut, jämföres den enligt ovan beräknade avgiften A med den
senast gällande avgiften A, och den högsta av dessa båda avgifter skall gälla för den
kommande avgiftsperioden.
För det fall att sjukförsäkringsfonden vid beräkningstillfället ej uppgår till två års totala
kostnader för sjukförsäkringen åligger det styrelsen att besluta om inom vilken tid
återställande skall ske.
Den så framräknade avgiften uppräknas med kända kostnadsökningar. Den
beräknade avgiften gäller för tiden från och med den 1 mars beräkningsåret till och
med den 28 februari året efter. Eventuell avgiftsändring skall ske den 1 mars under
beräkningsåret.
2.

För medlem, som tillhör Försäkringsgrupp, och för medlem med fortsättningsförsäkring
ombesörjer Bolagen inbetalningen till föreningen av fastställda avgifter genom avdrag
på medlemmens lön. För övriga betalande medlemmar sker inbetalningen av
avgifterna på tid och sätt som överenskommes mellan medlemmen och styrelsen.

3.

Avgifterna enligt mom 1 erläggs första gången för den avlöningsperiod, under vilken
inträdet i föreningen sker.

4.

Om medlemmens rätt att för visst fall få avgiftsbefrielse stadgas i § 14.
Särskild uttaxering
§ 13

1.

Om föreningens tillgångar befinnes vara otillräckliga för verksamhetens behöriga
utövande, kan på förslag av styrelsen på föreningsstämma beslutas att för
verksamhetens bedrivande erforderliga medel, helt eller till en del, skall uttaxeras på
medlemmarna i skäligt förhållande till de fasta avgifterna. Uttaxering kan vid behov ske
för verksamheten i dess helhet eller allenast på sjukförsäkringsverksamheten eller
allenast på kapitalförsäkringsverksamheten. Om föreningsstämma ej annorlunda
bestämmer, skall uttaxerat belopp erläggas tillsammans med närmast förfallen avgift.
Beslut som nu sagts är ej giltigt med mindre det biträtts av minst 2/3 av de röstande.

2.

Vid krig eller krigsfara kan beslut om uttaxering fattas av styrelsen.
Avgiftsbefrielse
§ 14

1.

Medlem, som på grund av sjukdom ej uppbär lön från Bolaget, är avgiftsbefriad för
avlöningsperioder då lön eller någon annan ersättning ej utges. Rätten till
sjukförsäkring kvarstår så länge Bolaget finns kvar i föreningen.
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Medlem är avgiftsbefriad under militärtjänstgöring och studier, liksom även medlem,
som med Bolaget träffat avtal (kontrakt) om utlandstjänstgöring. Avgiftsbefrielsen
gäller till dess återgång i fast tjänst har skett.
Under avgiftsbefrielsetiden upphör rätten till sjukförsäkring men medlemmen kvarstår
med en enligt § 8 mom 2 begränsad rätt till begravningshjälp.
Medlem, som varit avgiftsbefriad på grund av sjukdom och som har tillhört föreningen
minst tio år utan avbrott, får fortsatt avgiftsbefrielse för kapitalförsäkringen så länge
arbetsoförmågan varar och förtidspension på grund därav utges enligt lagen om allmän
försäkring. Vid bestämning av den tid, som medlemmen har tillhört föreningen, får
avgiftsbefrielsetid medräknas med högst fem år.
2.

Medlem är befriad från betalning av avgifter för kapitalförsäkringen från och med
ingången av den betalningstermin, under vilken han fyller 65 år, så länge han är
anställd hos Bolagen.

3.

Medlem, som inträtt i föreningen efter den 30 juni 1987 och som vid 65 års ålder eller
senare slutar sin anställning hos Bolagen, är befriad från betalning av avgifter för
kapitalförsäkringen under återstående livstid om han vid 65 års ålder utan avbrott har
tillhört föreningen mer än fem år, avgiftsbefrielsetid ej medräknad.
För kapitalförsäkring, som tecknats i föreningen före den 1 juli 1987, gäller beträffande
medlems rätt till avgiftsbefrielse efter fyllda 65 år, vad som stadgas i § 36 mom 2 och
§ 37.

4.

Om medlems rätt till medlemstid, då inträdesavgift har erlagts, stadgas i § 11 mom 2.
Försäkringsteknisk utredning
§ 15
År 1983 och därefter vart femte år skall styrelsen låta upprätta och till
Finansinspektionen inge försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid
närmast föregående års slut. Utredningen verkställs enligt grunder som fastställts av
Finansinspektionen.
Återköp
§ 16

1.

Medlem, som tillhör Försäkringsgrupp eller som har fortsättningsförsäkring och som
utträder ur föreningen enligt § 6, får återköp av kapitalförsäkringen om han vid utträdet
har tillhört föreningen minst tio år utan avbrott.
Återköpsbeloppet är lika med tio kronor för varje helt medlemsår, räknat från dagen för
sista inträdet i föreningen till dagen för utträdet ur föreningen.
Vid bestämning av medlemstid enligt första stycket och återköpsbelopp enligt andra
stycket får i den sammanhängande medlemstiden medräknas avgiftsbefrielsetid enligt
§ 14 mom 1 med högst fem år. Om medlems rätt till medlemstid då inträdesavgift har
erlagts, stadgas i § 11 mom 2.
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2.

Medlem, som har försäkring enligt § 36 och som utträder ur föreningen enligt § 6, får
återköp av sin kapitalförsäkring om försäkringsbeloppet efter nedsättning till fribrev är
mindre än 1.000 kronor.
Återköpsbeloppet är lika med fribrevsbeloppet multiplicerat med det procenttal som
enligt tabell i bilaga till denna paragraf svarar mot medlemmens ålder vid tidpunkten
för återköpet.
Om återköpet ej kan medges av den grunden att fribrevsbeloppet inte understiger
1.000 kronor, kvarstår medlemmen efter utträdet som fribrevshavare med rättigheter
enligt fribrev.
Fondbildning
§ 17

1.

Föreningens fonder är sjukförsäkringsfonden och kapitalförsäkringsfonden samt den
fria fonden tilläggsfonden.

2.

Vid bokslut skall vad som av intäkterna för sjukförsäkringsverksamheten ej åtgått för
kostnaderna för denna verksamhet under året avsättas till sjukförsäkringsfonden.
Likaså skall vad som av intäkterna för kapitalförsäkringsverksamheten ej åtgått för
kostnaderna för denna verksamhet under samma år avsättas till
kapitalförsäkringsfonden.
Förvaltningskostnaderna för försäkringsverksamheten fördelas mellan
verksamhetsgrenarna på skäligt sätt.

3.

Framgår av försäkringsteknisk utredning att kapitalförsäkringsfonden överstiger vad
som behövs för att täcka premiereserven jämte 1/20 därav, får överskjutande belopp
helt eller delvis, överföras till tilläggsfonden.

4.

Medel i tilläggsfonden användes till tilläggsförmåner enligt bestämmelserna i § 18.
Utbetalningar ur tilläggsfonden
§ 18
Tilläggsfonden användes för tillägg till utgående begravningshjälp och för tillägg till
belopp som utbetalas vid återköp. Beslut om tillägg fattas på föreningsstämma och
gäller för högst fem år i sänder. Beslutet skall grundas på beräkningar i
försäkringsteknisk utredning och får inte gå i verkställighet innan det har anmälts för
Finansinspektionen.
Medelsplacering
§ 19
De föreningens medel som inte behövs för löpande utgifter skall placeras på det sätt
som anges i § 24 första och andra stycket lagen om understödsföreningar.
Utöver vad nu sagts får medel i fria fonder placeras:
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a)

till högst 75 % i börsnoterade aktier, fonder eller i räntebärande skuldförbindelser
med säkerheter som styrelsen anser vara betryggande

b)

i fastigheter inom taxeringsvärde, belägna i stad och huvudsakligen använda för
bostads- och affärsändamål

c)

i andelar i begravningsförening
Värdehandlingarnas förvaring
§ 20

Föreningens värdehandlingar skall förvaras i depå eller i föreningens kassavalv på ett
betryggande sätt.
Styrelse och firmateckning
§ 21
1.

Föreningens styrelse består av sju ledamöter.

2.

a)

Fem ledamöter jämte suppleanter för dem väljes på ordinarie föreningsstämma
för tre år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med den ordinarie
stämman tredje året därefter. Minst fyra ledamöter av de ordinarie ledamöterna
skall vara anställda i ABB-koncernen under mandattiden.

b)

Två ledamöter jämte suppleanter för dem utses av ABB för samma tid.

Av de enligt 2 a) första gången valda skall dock, efter lottning, två ledamöter och två
suppleanter avgå efter ett år.
3.

Ledamöter, valda enligt 2 a) skall vara medlemmar i föreningen.

4.

Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.
§ 22
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig
sekreterare och kassaförvaltare. Ordförande skall vara anställd i ABB-koncernen
under mandattiden.
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande, därav minst en av de
ledamöter som är utsedda av ABB. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken
de flesta röstande förenar sig, men vid lika röstetal den mening som biträds av
ordföranden vid sammanträdet.
Till styrelsens sammanträden skall samtliga ledamöter kallas. Styrelsens ledamöter är,
på sätt lag stadgar, ansvariga för föreningens förvaltning.
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§ 23
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 24
Sker ändring i styrelsens sammansättning eller ifråga om rätten att teckna föreningens
firma eller ändras föreningens postadress skall styrelsens ordförande utan dröjsmål
anmäla ändringen till Finansinspektionen för registrering.
Styrelsens årsredovisning
§ 25
1.

Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt de särskilda föreskrifter
Finansinspektionen därutöver meddelar. Räkenskaperna skall den 31 december varje
år sammanföras i fullständigt bokslut.

2.

Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av
föreningens angelägenheter genom avlämnande av berättelse rörande verksamheten
under året (förvaltningsberättelse) jämte redogörelse för föreningens ställning vid
räkenskapsårets utgång (balansräkning) samt för intäkter och kostnader under året
(resultaträkning).
Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

3.

Minst en månad före den föreningsstämma, på vilken redovisningshandlingarna och
revisorernas berättelse skall framläggas, skall styrelsen till revisorerna i huvudskrift
eller avskrift avlämna redovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret.
Revision
§ 26
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer,
varav en skall vara auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman.
Revisorerna jämte suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma för tiden till och
med nästa ordinarie stämma.
Revisorernas berättelse
§ 27
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad
revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före den
ordinarie stämman. Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för resultatet
av revisorernas granskning samt ett uttalande huruvida årsredovisningen uppgjorts
enligt gällande lagar och enligt § 30 lagen om understödsföreningar utfärdade
särskilda föreskrifter. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett särskilt uttalande
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angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande tjänstemannen.

samt om

Föreningsstämma
§ 28
1.

a)

Föreningsstämmans befogenheter utövas av 33 särskilt utsedda ombud, som ska
representera medlemmarna i anslutna bolag, valda för en tid av tre år, räknat från
den ordinarie stämma som hålls närmast efter valet till och med den ordinarie
stämman tredje året därefter. Ombud skall vara medlem i föreningen och får
återväljas.

b)

LO- och PTK-förbund inom ABB i samverkan väljer ombuden. Lika många
suppleanter som ordinarie ombud väljs. Suppleanterna ersätter de ordinarie
ombuden i den ordning som respektive förbund bestämmer.
Val enligt dessa bestämmelser sker första gången från och med 2020-07-01.

c)
2.

Om ombud under mandattiden inte kan fullfölja sitt uppdrag eller blir obehörig för
uppdraget gör respektive organisation kompletteringsval.

Beträffande rösträtt på föreningsstämma gäller
a)

att varje ombud har en röst

b)

att ombud inte kan överlåta sin rösträtt på annan

c)

att såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna har
avgivits

d)

att vid lika röstetal val avgöres genom lottning men att i övriga frågor den mening
gäller som biträds av ordföranden vid stämman.
§ 29

1.

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas före juni månads utgång på dag och
plats som styrelsen bestämmer, skall följande ärenden behandlas:
a)

styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna året och revisorernas
berättelse

b)

fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

c)

fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
tjänstemannen för den tid redovisningen omfattar

d)

fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

e)

fastställande av föreningens förvaltningsstat för nästkommande kalenderår
13
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2.

f)

i förekommande fall beslut om utbetalningar ur tilläggsfonden

g)

val av styrelseledamöter jämte suppleanter

h)

val av revisorer jämte suppleanter

i)

övriga frågor, som väcks av styrelsen, revisorerna, ombuden, enskilda
medlemmar eller Bolagen.

Frågor, som revisorer, ombud, enskild medlem eller Bolagen önskar få behandlade vid
den ordinarie stämman, skall ha inkommit till styrelsen minst en vecka före stämman.
Förslag till stadgeändring skall inlämnas skriftligt senast en månad före den stämma,
där det skall behandlas.
Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag, som har inkommit
inom föreskriven tidsram.
§ 30
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna
skriftligt med angivande av skälet så begär.
Extra stämma skall dessutom av styrelsen utlysas, när det för angivet ändamål skriftligt
begäres av minst 1/10 av ombuden.
I övrigt hålls extra
understödsföreningar.

föreningsstämma

när

så

kräves

enligt

lagen

om

Kallelser och andra meddelanden
§ 31
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev med allmänna posten till varje
ombud och i övrigt genom åtgärd, som styrelsen bestämmer. Kallelseåtgärd skall vara
vidtagen senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.
Om för giltighet av beslut erfordras att det fattas på två på varandra följande stämmor,
får kallelse till sista stämman inte ske innan första stämman har hållits. Om inte någon
av stämmorna är ordinarie, skall mellan dem förflyta minst en månad.
Meddelanden till medlemmarna skall bringas till deras kännedom genom annons i den
eller de tidningar, som stämman beslutar.
Stadgeändring
§ 32
För giltigt beslut om stadgeändring gäller vad därom i § 37 lagen om
understödsföreningar är stadgat samt om ändringen avser §§ 2, 5, 21, 22, 26, 29, 32
eller 35, att den godkännes av ABBs styrelse.
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Skiljedom
§ 33
Uppstår tvist mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller medlem av
föreningen eller annan förmånsberättigad, skall tvisten hänskjutas till avgörande av
skiljemän.
Skiljemännen skall vara tre till antalet. Vardera parten väljer en och de sålunda valda
tillkallar den tredje. Om parterna ej kan nå enighet härom, skall den tredje skiljemannen
utses av Finansinspektionen.
Särskilda bestämmelser rörande krigstillstånd
§ 34
1.

Med krigstillstånd förstås här krig, vari Sverige befinner sig eller annat förhållande, som
av regeringen med avseende på tillämpligheten av lagen om krigsansvarighet för livoch invaliditetsförsäkring, jämställes med sådant krig.

2.

Sjukvårdsersättning utges inte för tid, varunder krigstillstånd råder och skall på samma
tid belöpande avgifter för sjukförsäkring inte erläggas.

3.

Dödsfall, som inträffar under krigstillstånd eller, där det föranletts av krigshandling
under tid då krigstillstånd varit rådande, inom ett år efter krigstillståndets upphörande
benämns nedan krigsdödsfall.
För krigsdödsfall begränsas till en början utbetalningen av begravningshjälp till
summan av de för försäkringen erlagda avgifterna. Där så finnes erforderligt må denna
summa beräknas ungefärligt.
Sedan ett år förflutit efter krigstillståndets upphörande skall föreningens styrelse
föranstalta om en utredning rörande föreningens ekonomi. Därefter skall föreningen, i
den mån så befinnes kunna ske utan att taga i anspråk tillgångar behövliga för
meddelande av full begravningshjälp för övriga försäkrade, för krigsdödsfallen utbetala
mellanskillnaden mellan den utfästa begravningshjälpen och det tidigare utbetalda
beloppet. Förslår inte för ändamålet tillgängliga medel till täckande av utfästa
begravningshjälpsbelopp för samtliga krigsdödsfall, skall den kompletterande
utbetalningen utgöra en för alla krigsdödsfall lika procent av skillnaden mellan det
utfästa begravningshjälpsbeloppet och vad som till en början utbetalats.
Medel, varöver föreningen äger förfoga och som ej ingår i kapitalförsäkringsfonden
eller sjukförsäkringsfonden, skall utan hinder av i stadgarna förekommande
bestämmelser om annan användning av dylika medel i erforderlig utsträckning
användas för utbetalningar för krigsdödsfall.

4.

Under krigstillstånd och ett år efter dettas upphörande må någon utbetalning ur
tilläggsfonden inte äga rum.

5.

Under krigstillstånd äger styrelsen medge anstånd med avgiftsbetalning för
kapitalförsäkringen även som lättnader i fråga om sättet att styrka inträffade dödsfall.
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6.

Efter medgivande av tillsynsmyndigheten eller av myndighet som äger träda i
tillsynsmyndighetens ställe må under krigstillstånd utbetalning av begravningshjälp
uppskjutas så länge förhållandena nödvändiggör ett betalningsanstånd för föreningen.
Föreningens upplösning
§ 35
Skall föreningen upplösas och kommer inte överlåtelse enligt § 56 lagen om
understödsföreningar till stånd, skall de behållna tillgångarna användas och fördelas
enligt följande:
a)

Kapitalförsäkringsfonden och tilläggsfonden fördelas mellan dem, som vid
tidpunkten för likvidationen har kapitalförsäkring i föreningen.
Fördelningen sker i förhållande till återköpsvärdet, beräknat för var och en enligt
bestämmelserna i § 16.

b)

Föreningens övriga behållna tillgångar skall användas för ändamål, som är
besläktade med föreningens ändamål och som föreningen på föreningsstämma
beslutar. Före beslut skall Bolagen ha beretts tillfälle att avge förslag.
Övergångsbestämmelser
§ 36

1.

Försäkrade, som ej tillhör Försäkringsgrupp och som ej har fortsättningsförsäkring och
som den 30 juni 1987 hade begravningshjälpsförsäkring enligt bestämmelserna i § 41
i de stadgar som då gällde, följer alltjämt dessa bestämmelser.

2.

Medlemmar, som inträtt i föreningen under tiden 1 juli 1980 – 30 juni 1987 och som vid
inträdet fyllt 60 år, får fribrev i begravningshjälp med beloppet 200 kronor, då de lämnar
sin anställning hos Bolagen tidigast vid 65 års ålder. Sådan medlem har rätt att utträda
ur föreningen och därvid utbyta fribrevet mot ett omedelbart utbetalt återköpsbelopp,
beräknat enligt bestämmelserna i § 16 mom 2.

3.

Medlem som den 30 september år 2000 hade fortsättningsförsäkring får kvarstå i
föreningen så länge han/hon i en följd är anställd hos Bolagen och avgift erläggs enligt
dessa stadgar.
§ 37
Kapitalförsäkringar, som var tecknade i föreningen den 30 juni 1987 och som inte
omfattas av fribrevsregeln i § 36 mom 2, följer beträffande medlems rätt till
avgiftsbefrielse efter fyllda 65 år de stadgebestämmelser som gällde den 30 juni 1987.
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Bilaga till § 16
Återköpsbelopp i procent av fribrevsbeloppet vid olika åldrar för medlemmar med
försäkring enligt övergångsbestämmelserna i § 36.
Uppnådd ålder vid tidpunkten för återköpet

Återköpsbeloppet i procent
av fribrevsbeloppet

20-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-

20
25
30
35
40
45
50
60
65
75
80
85
90
95

Exempel: En medlem med pågående avgiftsbetalning är försäkrad för en begravningshjälp
av 1.000 kronor och har vid tidpunkten för utträdet uppnått en ålder av 57 år. Antalet avgiftsår
är 28. Antalet avgiftsår från tidpunkten för inträdet i föreningen till den tidpunkt då
medlemmen fyller 65 år är 36.
Enligt de för försäkringen gällande bestämmelserna är fribrevet lika med 28/36 av 1.000
kronor, det vill säga 777:78 som avrundas till 780 kronor.
Enligt tabellen ovan för åldern 57 år är återköpsbeloppet lika med 50 procent av 780 kronor,
det vill säga 390 kronor.
Till återköpsbeloppet utgår tillägg enligt § 18.
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Ändringsförteckning
Datum

Paragraf

Ändring

2013-10-02

§ 7 d)

2013-10-02

§ 7 e)

Tandvård. Ersättning 50% från inträdesdagen.
Glasögon. Ersättning höjs till 1500:- samt fler uttag per 12
månaders period. Inköp i utlandet utan krav på
tjänsteresa.

2014-09-02

§ 2 f)

2014-09-02

§ 2 g)

Namnändring från YIT till Caverion
Företag som övertar personal från anslutet företag kan
ansöka om medlemskap i föreningen.

2015-10-22

§ 19 a)

75 % av tilläggsfonden kan placeras fritt

2016-10-25
2019-10-03

§ 2 g)
§ 2 a)
och g)

2020-09-30

§1

Förtydligande av texten. Innebörd oförändrad.
Ändring av ABB ABs och ABB Norden Holdings
organisationsnummer samt tillägg av punkt g).
Föreningens firma ändras från ASB-ABBpersonalens
Försäkringsförening

2020-09-30
2020-09-30

§7 f)
§ 28

Tillägg av ersättning för hörapparat från 2021-01-01
Ej längre nödvändigt att 22 av 33 ombud måste komma
från ABB
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