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Nu är det dags att välja ny styrelse 
 

 

Nomineringsperioden 15 till 30 april gav tre nomineringar. En person är ansluten till 

pensionsstiftelsen Stifta Gemensam Pensionsstiftelse (SGP) och en person är ansluten till Stifta 

Gemensam Pensionsstiftelse Flex (SGP Flex) och den tredje var inte valbar. 

Valberedningen har bestått av 

- Magnus Dahlgren, advokat och stiftelsens ordförande utsedd av Länsstyrelsen 

- Hans Gidhagen, f.d. Pensionsförhandlare på Svensk Näringsliv 

- Per-Olof Westerlund f.d. Pensionsförhandlare på PTK 

Pensionsstiftelsen skall ledas av en styrelse bestående av två ledamöter från arbetsgivarna och två 

ledamöter från arbetstagarna samt en ordförande utsedd av länsstyrelsen, totalt 5 personer. 

Eftersom det ska vara 8 personer att rösta på och endast 2 var nominerade så har valberedningen 

kompletterat med 6 personer som vaskats fram via styrelseakademin. 

Vem röstar? 
Är du både arbetsgivare och arbetstagare skall du rösta två gånger. 

 

Valperiod 
När: 15-30 maj 
Hur: Logga in med bankID på https://direktval.stifta.se/login 
 
Samtliga kandidater presenteras med namn, bild och en kort personbeskrivning på Mina Sidor. 
Rösta på den kandidat Ni finner mest lämplig 

 

Presentation av ny styrelse 
Valberedningen tillkännager vilka ledamöter som blivit valda den 15 juni 2022. Presentation sker på 
hemsidan, www.stifta.se. Den nya styrelsen tillträder 1 juli 2022. 

 

Hjälp Ukrainas folk! 
För varje avgiven röst betalar Stifta AB 100 kr till Läkare utan gränser. Ju fler som röstar desto mer 
hjälp går till det krigshärjade landet. 
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Bra att känna till 
Stifta Gemensam Pensionsstiftelse och Stifta Gemensam Pensionsstiftelse Flex har idag gemensam 

styrelse. Kandidaterna ställer upp att väljas som ledamöter till både arbetsgivare respektive 

arbetstagare. Valberedningen väljer i samråd med de valda vem de skall företräda i styrelsen. 

Mina Sidor känner av om du är arbetsgivare eller destinatär men avgiven röst kan inte identifieras. 

Arbetsgivare där flera har rätt att teckna firman måste utse en person att företräda företaget. 

Direktvalsmodulen kontrollerar företaget och dess organisationsnummer enligt Bolagsverkets 

senaste uppgifter. Direkt efter att ett organisationsnummer har använts så är funktionen låst. 

Observera att röstning bara kan ske en (1) gång och kan inte ändras. 

Vill du läsa mer om vad Direktval betyder, vad styrelsens arbete innebär eller få svar på andra frågor? 
Besök www.stifta.se. 
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