
Styrelsevalet kan avgöra  
storleken på din pension!
Finns det en nytta i att engagera sig i valet till styrelse i din pensionsstiftelse?  
Ja, det gör det. I allra högsta grad. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret  
att förvalta Stiftelsens angelägenheter. Styrelsens agerande har på så vis direkt påverkan på  
kapitalets utveckling och – i slutänden – storleken och villkoren för din pension.

Pensionsstiftelsens styrelse ska bestå av två ledamöter från arbetsgivarna, två från arbetstagarna samt en ordförande 
som är utsedd av Länsstyrelsen. Arbetsgivarna och arbetstagarna utser två ledamöter vardera.

Det optimala är att de som väljs till styrelsen är personer med olika bakgrund som tillsammans förstår och kan stärka 
stiftelsernas verksamhet. Styrelsearbetet vinner också på en god spridning sett till ålder och kön.

Direktval ska öka styrelsernas dynamik
Du som är ansluten till någon av MONER Gemensam Pensionsstiftelse (7st) har, i motsats till vad Tryggandelagen kräver,  
aldrig tidigare haft möjligheten att kunna påverka styrelsevalen.

Nu inför styrelsen ett nytt valförfarande med direktval som bland annat används hos försäkringsbolagen med goda  
resultat. Direktval ger möjligheter för dig som arbetsgivare och arbetstagare att påverka vilka som ska företräda dig.

Rent praktisk innebär direktvalet att alla – med hjälp av sitt BankID och var man än befinner – kan nominera kandidater. 
Du kan givetvis nominerar dig själv men också någon annan.

Det är viktigt att tänka på att kandidater till styrelsen ska vara personer som är lämpliga för uppdraget. Det är inget 
krav att de är anslutna till Pensionsstiftelserna.

Fyra viktiga men enkla steg
Direktvalet, som påbörjas nu i mitten av september, genomförs i fyra steg.

Direktval införs till pensionsstiftelsernas styrelser

ENGAGERA DIG! 
För din egen skull

NOMINERING VAL
ANALYS &
SAMMAN- 
STÄLLNING

VALRESULTAT

Nomineringen görs till valberedningen
Ansvariga för direktvalet till styrelsen är Valberedningen. 

Valberedningen består av styrelsernas ordförande Magnus Dahlgren, Advokat och utsedd av Länsstyrelsen, Hans Gidhagen 
f.d. Pensionsförhandlare på Svensk Näringsliv samt Per-Olof Westerlund f.d. Pensionsförhandlare på PTK.
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Styrelsen för MONER Gemensamma Pensionsstiftelser

Det händer nu
Direktvalet till Pensionsstiftelsernas styrelser kommer att påbörjas den 15:e september. Valda ledamöter presenteras 
två månader senare, den 15:e november.

Valprocessen kommer att genomföras enligt följande:

 NOMINERINGSPERIOD 

När:  15–30 september 2021

Hur: Logga in på STIFTA AB:s hemsida stifta.se.  
 Längst upp till höger finner du Mina sidor. Under Mina sidor finns länken Val till styrelse.  
 Logga in med hjälp av ditt BankID.  
 I modulen Val till styrelse skriver du namn och telefonnummer på den som du vill nominera.

När nomineringsperioden är avslutad ska valberedningen granska alla nominerade kandidater avseende lämplighet och 
vandel samt att de godkänner sin nominering.

 VALPERIOD 

När:  Valperioden är 15–30 oktober

Hur: Samtliga kandidater presenteras med namn och kort personbeskrivning på Mina sidor som du  
 liksom tidigare når med hjälp av BankID.

 Rösta på den kandidat du finner mest lämplig.

När valperioden är avslutad kommer valberedningen att granska och sammanställa vilka som har fått flest röster.

Presentation av nya styrelseledamöter sker den 15 november. Valberedningen tillkännager vilka ledamöterna som blivit 
valda på stifta.se. Nya styrelsen tillträder den 1 januari 2022. 

Bra att känna till
MONER Gemensamma Pensionsstiftelser utgörs av 7st olika stiftelser med en gemensam styrelse.

Vid valet känner Mina Sidor av vilken Pensionsstiftelse du tillhör. Nominering och röstning kan på så vis enbart ske till 
rätt Pensionsstiftelse.

Arbetsgivare med flera personer som har rätt att teckna firman måste utse en person att företräda. Direktvalsmodulen 
kontrollerar företaget och dess organisationsnummer enligt Bolagsverkets senaste uppgifter. Direkt efter att organisa-
tionsnummer har använts så är funktionen låst. Observera att nominering och röstning bara kan ske en (1) gång och kan 
inte ändras. Du som är arbetstagare/destinatär nominerar och röstar naturligtvis själv. 

Nuvarande styrelse hoppas att du tar möjligheten både att nominera och rösta på kandidater till din pensionsstiftelse.

Vill du läsa mer om vad Direktval betyder, vad styrelsens arbete innebär och få svaren på vanliga frågor?  
Gör ett besök på www.stifta.se. Information om styrelsevalet är samlad under fliken Direktval och styrelsearbete.
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