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Styrningsrapport 2020
Fonus föreningsstämma antog i maj 2020 Svensk kod för
styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Syftet med
kodenärattfrämjamedlemsdialogen ochdedemokratiska
beslutsprocesserna och att öka transparensen samt
öppenheten i styrelsensledningsarbete.Härförklarashur
Fonusstyrelse säkerställerattkodenefterlevs.
1.Syfte och medlemsnytta
Fonus startades den 23 november 1945
genomatt Stockholms begravningsföreningbildades. Syftet varatt verka
prisdämpande och stå för god sed på
begravningsmarknaden. Då var det
enlokal föreningi Stockholm. I dagär
Fonus en rikstäckandekoncern med flera
dotterbolag och har genom Familjens
Jurist ävenenledandeställninginom
juridik. De kooperativa grundvärdena är
desamma även om marknadens behov av
produkter och tjänster förändrats under
åren lopp och verksamheten har anpassats efter det.
Vi ska fortfarande i första hand leverera nytta till medlemmarna genom att
bedriva en långsiktig, hållbar och lönsam
verksamhetmedgodavillkor för kunder,
medarbetare och samarbetspartners.
Fonus ekonomisk förening är politiskt
och religiöst oberoende och öppen för
alla föreningar och sammanslutningar
som vill främja dess ändamål, verksamhet
och utveckling.
Fonus styrelse harenöppen och aktiv
dialog inbördes och med Fonus koncernledning kring hur strategier, mål och
aktiviteter kanstötta företagets syfte och
värderingar.Medlemsnyttagesgenom
återbäring på insatskapitalet, särskilda medlemsförmåner samt genomatt
ständigt utveckla prisvärda produkter
och tjänstersomvändersigtill demånga
människorna.

Magasinet Vi gör skillnad som
skickas till alla medlemmar.

Kommunikation med medlemmarna
Fonus använderflerakanalerför att
kontakta medlemmarna och uppmuntra
till engagemang och dialog. Fonus Medlemskommunikation nårut genom brev,
mejloch på hemsidanfonus.se/medlem.
Särskilda utskick görs där medlemmarna
uppmanas att komma med förslag i motioner eller att nominera kandidater till

olika förtroendeposter. I kvartalsbrevper
mejlberättar Fonus Medlemskommunikation omnyheterinom begravnings-och
juridikverksamheten,aktuellt inomden
parlamentariska organisationen och olika
hållbarhetsfrågor vi är särskilt stolta
över. Under hösten 2020 skickades även
vd-brev ut med information om affärsverksamheten. Under våren 2020 fick alla
medlemmarmagasinet Vi gör skillnad,
sompresenterarendelav allt det arbete
som sker inom koncernen. Ett nytt nummer kommer våren2021.
Fonusråden – en viktig länk
Fonusrådenharett viktigt uppdrag att
kontakta alla medlemmar i sitt distrikt
och bidratill möten och dialog. Det är
styrelsens förhoppningatt ägarorganisationerna bidrar till ökade kunskaper
om Fonus och Familjens Jurist hos sina
medlemmargenom att till exempel bjuda
in till föreläsningar, skriva i medlemstidning och nyhetsbreveller länka till
förmånerna på sinhemsida.
Medarbetarna och medlemsorganisationen
Allanya medarbetarei koncernenges
utbildningi Fonus historia och medlemsorganisation.Bådeinom Fonus och
FamiljensJurist finns färdiga kommunikationspaket att använda vidföreläsningar för medlemmarna. Medarbetarna
harett tydligt uppdrag att samverkamed
medlemmar och förtroendevalda.
Ägarträffar med Fonus styrelse
och koncernledning
Styrelsen bjuderårligenin till ägarträffar
där det ges tillfälle till dialog om företagets
affärsverksamhet,strategier, mål,värderingar ellerandra frågor som medlemmarna vill lyfta. Hösten 2020 genomfördes ägarträffarnadigitalt på grund av
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pandemin. Vid sex tillfällen under oktober
månadgavs medlemsorganisationerna
möjlighet att ställafrågor och framföra
synpunktertill företrädare för styrelse och
koncernledning.
Under våren 2020 deltog styrelseledamöterna även på distriktsstämmorna för
att presentera Svensk kod för styrning av
kooperativa och ömsesidiga företag.
Regelverk och principer
Styrelsen har årliggenomgång och
uppföljning av de stadgar, policyer,
instruktioner och riktlinjer, som gäller
inom Fonuskoncernen. I hållbarhetsrapporteringen presenteras bland annat
hurFonus arbetar medFN:sglobala hållbarhetsmål Agenda2030.

2. Demokratiskaprocesser
Fonus ägs av dess medlemmar, som på
olika sätt gesmöjlighettill påverkan och
insyni verksamheten.Högsta beslutande
organ är föreningsstämman där 69 ombud
beslutar för samtligamedlemmarsräkning.Föreningsstämman väljer styrelse,
somi sintur tillsätter vd.
Fonus demokratiska organisation
Fonus demokratiska organisation är
indeladi 18distrikt enligt beslut vidföreningsstämman 2018. En medlemsorganisation hör till detdistrikt därmedlemmen

harsitt säte, menkan utöva parlamentariskt inflytande i samtliga distrikt där
denbedriver verksamhet.Medparlamentariskt inflytande i distriktet avses att
anmälaombud och delta pådistriktsstämma, samt att nominera kandidater för val
på distriktsstämman.
Verksamhetsberättelse,årsredovisning
och inkomna motioner med styrelsens
yttrande distribueras till alla medlemsorganisationer i slutet av mars.
I början avåret kallas medlemsorganisationerna till distriktsstämma.
Insatsstorleken styr hur många ombud
medrösträtt de får anmäla. Anmälan görs
digitalt på Fonus hemsida. De anmälda
ombuden får inför stämmandagordning
och andra underlag, till exempel valberedningensförslag till Fonusråd.
Pådistriktsstämman rapporterar
koncernledningen, Fonus distriktschef
samt Fonusrådet om vad som genomförts föregåendeår och planerframåt.
Distriktsstämman yttrar sig, men
beslutar inte, ommotioner och årsredovisning.Slutligen väljer distriktsstämman
Fonusråd, valberedning samt ombud till
föreningsstämman.
Medlemsorganisationerna nominerar kandidater till samtliga
förtroendeposter.
Distriktsstämmorna 2020 ställdes
snabbt omfrån fysiska möten till telefonkonferenser på grund av covid-19. I ett par
distrikt valdes för få eller inga personer till

Medlemmar
18 stämmor
på våren.
Val av Fonusråd,
valberedningar
samt ombud till
föreningsstämman.

Medlemmar

Medlemmar

Fonus Öst
Begravningsbyrå

Kartan visar Fonus
18 medlemsdistrikt.

Medlemmar

Medlemsdistrikt med
förtroendevalda

Medlemsdistrikt med
förtroendevalda

Medlemsdistrikt med
förtroendevalda

Distriktsstämmor

Distriktsstämmor

Distriktsstämmor

Högsta beslutande organ med 69
ombud som företräder samtliga
medlemmar.
Föreningsstämman väljer styrelse,
revisorer och valberedning.

Föreningsstämma
Revisorer
Styrelse

Styrelsen väljer vd och koncernchef.

Fonus medlemsorganisation.

Vd och koncernchef

Ca 1 150 medlemsorganisationer
18 distrikt.
Fonusråd ska
utgöra en länk
mellan Fonuskoncernen och
medlemmarna.
En valberedning
i varje distrikt.
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förtroendeposter pådistriktsstämmorna
våren 2020. Inför distriktsstämmorna
2021görs ansträngningarför att få in
nomineringarfrån medlemsorganisationerna. Medlemsorganisationer har
möjlighetgenom att skrivamotioner föreslå förändringar i distriktsindelningen
somunderlättar tillsättandet avförtroendeposter.
Närdet finns behov deltar ävenstyrelsen pådistriktsstämmorna. 2020 fanns
en styrelseledamot med vid varje stämma
för att introducera Svensk kod för styrning
av kooperativa och ömsesidiga företag.
Andra år kanstyrelseledamöter delta för
att presentera och svara på frågor kring
till exempel stadgeändringar,större
förändringar inom den parlamentariska
organisationen eller motioner.
På de 18 distriktsstämmorna väljs
sammanlagt 69 ombud. Antalet medlemmar i distriktet per den 31 december styr
mandatfördelningen.
De 69 valda ombuden kallas till föreningsstämma och får dagordning samt alla
beslutsunderlag,till exempelvalberedningens förslag till styrelse och revisorer,
motioner, årsredovisning,förslag på
arvodenför samtligaförtroendeposter
samt alla inkomna nomineringar.
På föreningsstämman rapporterar
styrelseordförande, vd och revisorer.
Föreningsstämman fastställer årsredovisningen samt beslutar om utdelning till
medlemmarna, ansvarsfrihet för styrelse
och vd, motioner och arvoden. Vid mötet
väljerföreningsstämman styrelse, valberedning samtrevisorer. Medlemsorganisationerna nominerar kandidater
till samtligaförtroendeposter.

Exempel på hur kontaktuppgifter och information
om medlemsförmånerna
presenteras.

Förmåner till dig som äger oss!
Fonus är inte ett vanligt företag. Vi är en kooperation som ägs av ett stort antal
organisationer runt om i landet. Som medlem i en av dem är du med och äger
oss, vilket gör att du har rätt till förmåner hos Fonus och Familjens Jurist.

Spara
Spara
500 kr
2 000 kr
Kostnadsfritt
vid beställning av
på gravsten för minst 14 000 kr
Digitalt
eller tryckt begravning hos Fonus
hos våra två största leverantörer Vita
Arkiv samt förvaring

Berätta vad som är viktigt för dig – fyll i Vita Arkivet
Vita Arkivet ger dig en fin möjlighet att själv berätta för dina närmaste om det
som är viktigt, så att de en dag slipper undra. Att fylla i Vita Arkivet är kostnadsfritt
och du kan göra det digitalt på vitaarkivet.se där du enkelt loggar in och
gör ändringar när duvill. Alternativt fyller du i ett pappersexemplar
somvisedankanförvara åtdigheltkostnadsfritt.
Varmt välkommen!

Berith Hultén
Kundrådgivare

Axel Olsons gata 6, Halmstad
035-17 68 44 | berith.hulten@fonus.se
fonus.se

Utbildning för förtroendevalda
Nyvaldaledamöter i styrelse,föreningsstämmans valberedning samt förtroendevalda revisorer får en heldagsutbildning
av Fonus. Fonus vidareförmedlar också
information om de kurser och seminarier
som Svensk Kooperation erbjuder.
Fonusråden har två utbildningstillfällen
underåret,ochdistriktensvalberedningarett.
Förutom löpande information och dialog så har styrelse, Fonusråd och distriktens valberedningar tillgång till material,
underlag och gemensam kalender i en
digital plattform.
Underslutet avåret genomfördes
enkätundersökningarför att fånga upp
medlemmarsoch förtroendevaldas synpå
medlemskap, medlemsnytta och inflytande.
2021kommer att bli ett år medutvärdering,
analysoch avstamp för fortsatta förbätt-

ringar av den parlamentariska organisationen,i dialogmedmedlemmarna.

3.Medlemmarnas
deltagande i företagets
värdeskapande
Medlemmarna deltar i företagets värdeskapandegenomtvå roller, enaffärsrelation och en ägarrelation. Styrelsen
ska säkerställa att dessa relationer är
utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.
Eftersom Fonus medlemmar är föreningar
och sammanslutningar använder vi
därför ofta ordet ägarorganisation eller
medlemsorganisation.
Utdelning på medlemmarnas
insatskapital
Medlemmarna får årlig utdelningpå sitt
insatskapital. Utdelningenfastställs av
föreningsstämman och utbetalas i efterhand. Föreningsstämmani maj 2020 fastställde utdelningen för 2019 till 4 %. Medlemmarnaficksinapengarutbetaladeijuni.
Medlemsförmåner
Fonus och FamiljensJurist ger prisavdrag
till ägarorganisationernas medlemmar:
• 500 kr prisavdrag på begravning.
• 750 kr prisavdrag på begravning om
det finns ett registrerat digitalt Vita
Arkivet.

• 2 000 kr prisavdrag på gravsten för
minst 14 000 kr från Fonus två största
leverantörer.
• 20 % rabatt på juridiska tjänster.

Det är ägarorganisationernas uppgift att
kommunicera förmånerna internt till sina
medlemmar till exempel på sin hemsida,
i medlemstidning och nyhetsbrev, eller
genom att bjuda in Familjens Jurist och
Fonus till kostnadsfria föreläsningar.
Många ägarorganisationer lägger upp
länkarför aktiveringavförmånerna på sin
webbsida med medlemsförmåner.
Fonus affärsområde begravning
Inom affärsområde begravning finns ett
antal medarbetare över helalandet som
ävenharrollensomlokalakommunikatörer.
I samverkan med Fonusråden informerar
och föreläser de omaktuella förmåner,
familjejuridiktillsammans med Familjens
Jurist samt om fördelarna med Vita Arkivet.
Med namn och bild på våra medarbetare
förmedlas en personlig kontakt som gör det
enklare för medlemmarna att ta kontakt med
Fonusilivetsstora ochsvårafrågor.Bifogat
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exempel frånHalmstad där Berith Hultén
tillsammansmedsinkollegafrånFamiljens
Juristäraktivamedföreläsningar.
Familjens Jurist
FamiljensJurist ger 20 %prisavdragpå
juridiska tjänstertill ägarorganisationernas
medlemmar. Det gäller alla tjänster utom
rättshjälp/rättsstöd oavsett om tjänsten
skerpåkontor, telefon eller digitalt. Det
enda kravet är att tjänsten bokas digitalt
så att förmånen aktiveras.
Det märks att dessa förmåner uppskattas.
Sedan 2019 har det skett en fördubbling
av antalet ärendendär medlemsrabatten
nyttjas. Viharanledningatt tro att denna
positiva trend kommer att hålla i sig och
fortsatt öka.
Ett tydligt uppdrag till Fonusråden är att
se till att ägarorganisationerna informerar
sina medlemmar om förmånerna genom
olika typer av utåtriktade aktiviteter. Vi vet
att Familjens Jurists föreläsningar brukar
vara mycket uppskattade. Alla ägarorganisationer kan bjuda in Familjens Jurist att
kostnadsfritt föreläsa för medlemmarna
för sina medlemmar om de samlar minst 25
personer. Under pandemin har Familjens
Jurist ställt om till digitala träffar, men
i vanliga fall kommer juristerna såklart
gärnaoch föreläser påplats.
Fonus Norge
Fonus har idag femnorska ägarorganisationer, vars medlemmar får särskildaförmåner
hos Fonus Norge: 10 %rabatt på kistor och
urnor, 1 500norskakronor i prisavdrag vid
nyttnamnpågravsten,3000norskakronori
prisavdrag pånyagravstenar och kostnadsfri rådgivningkopplat till Vita Arkivet
(värde950norska kronor).
Fonus Norge har kontakt medpartneransvarigai ägarorganisationerna och
tittar helatidenpåolikasätt att samarbeta.
Fonus kan synas i deras medlemstidningar,
erbjudanden presenteras på medlemmarnas
hemsidorochdeharregelbundet möten.
Under pandemin har dessa kontakter och
aktiviteterdockvaritbegränsade.
Verksamheten i Norge skiljer sig en del
från den i Sverige. Det finns till exempel
inte krav på bouppteckning i Norge,
vilket gör att FamiljensJurist idaginte
har någon verksamhet där.

4. Stämman
Föreningsstämman – högsta
beslutande organ
Föreningsstämmanhölls den 14 maj 2020.
Istället för en stämma på Stockholm Waterfront Congress Center med högtidligt
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firande av Fonus 75-årsjubileum, blev det
enhelt digital stämma. Styrelseordförande,
vicestyrelseordförande,stämmoordförande,
vd och koncernchef samt mötessekreterare
fanns påplats påFonus huvudkontor i
Stockholm. I ett glest möblerat konferensrumvarpodium och talarstol uppställt,
komplett medblomsterdekorationer och
vepor. Ett teknik- och filmteam på plats
säkerställde att filmvisning, presentationer, röstlängd, begäraordet och
voteringar fungerade felfritt.
Nomineringar lämnades via Fonus
hemsida,där det fanns information om
alla datum och tider. Underhösten 2019
skickadesbrevtill allamedlemmarmed
uppmaningatt skriva motioner till föreningsstämman. Sista dag för motioner
var den31december.PåFonus hemsida
finns enflik medtydlig information om
motionsförfarandet.
Ombudensomdeltar och röstar på
föreningsstämmanväljspå distriktsstämmorna. De kalladesgenom mejl och
brev fyra veckor före föreningsstämman.
I kallelsen fanns med information om
valberedningens förslag på stämmoordförande, styrelse, revisorer och arvoden,
styrelsens förslag på valberedningsamt
alla inkomna nomineringar. Med kallelsen följde även verksamhetsberättelse
med årsredovisning och hållbarhetsrapportering, Svensk kod samt motioner
med styrelsens yttrande.
Pådendigitala stämmandeltog styrelseordförande, vice styrelseordförande, vd
och eni övrigt beslutsför styrelse.
Auktoriserad revisor och förtroendevalda revisorer var också med. De senare
valdes omoch i uppdraget ingår nu även
att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv.
Vi ser över möjligheterna att i framtiden
låta de medlemsorganisationer som önskar
följa stämman digitaltsomåskådare.
Lokala distriktsstämmor
I april 2020hölls stämmori de18medlemsdistrikten. Pågrundav pandemin
ställdes stämmorna med kort varsel om
från möten i lokal till telefonkonferenser.
Inför varje stämma hölls ett testmöte med
mötesordförande, sekreterare, justerare/
rösträknare, deltagande styrelseledamot
och personalfrån Fonus för att säkerställa
enkorrekt hanteringavröstlängd,nomineringaroch val.
Inför stämmorna fick medlemsorganisationernakallelse både via brevoch
mejl. Nomineringar och anmälningar
av deltagande ombud gjordes på Fonus

Vd och koncernchef
Mikael Åbom samt mötesordförande Bo Rönngren,
vid föreningsstämman.
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hemsida, där det fanns information om
alladatumoch tider.
Pådelokala distriktsstämmorna valdes
Fonusråd, distriktens valberedningar
samtdeombud somskulle företräda
samtliga medlemmarpåföreningsstämman. Stämmorna tar också del av
och yttrar sigomårsredovisningsamt
motioner.

5. Valberedningen

Leif Linde, styrelseordförande,
vid föreningsstämman.

Distriktens valberedningar
I de 18 distrikten finns valberedningar
som utifrån inkomna nomineringar och
eget aktivt arbete föreslår Fonusrådsledamöter och ombud till föreningsstämman,
vilka väljs på distriktsstämmorna.
StyrelsenbeslutaromantaletFonusrådoch
valberedarei varjedistrikt, baserat på antalet
medlemsorganisationeri distriktet. Även
geografi och kommunikationer, befolkning
ochantaletFonuskontor vägsinibeslutet.
Antalet ombud som ska väljas till föreningsstämman från ett distrikt beror på hur
mångamedlemsorganisationerdet finns i
distriktet per den 31 december. I december
2019 hade Fonus 1 565 medlemsorganisationer.I slutet avdecember2020varantalet
1 153. Detta till följd av sammanslagningar
och utträden i enlighet med beslutet om ny
parlamentariskorganisation 2018.
Distriktens valberedareföljer en
arbetsordning som styrelsen fastställt
och årligen går igenom. I november
2020kalladesvalberedarnatill digital
utbildning kringFonus parlamentariska
organisation och arbetsprocessen inför
distriktsstämmorna. Valberedarna bjuds
också inatt deltagapåägarträffarna. Vid
utbildningarna poängteras vikten av att
valberedningen tillvaratar företagets
och medlemmarnasintressen genomatt
föreslå rätt person på rätt post
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Närvarande

9/1 2020

12/2 2020

26/3 2020

14/5 2020

28/9 2020

7/12 2020

Frånvarande

Möte

Möte

Möte

Möte samt föreningsstämma

Möte

Möte

Anders Olson, ordförande

Omval

Pia Carlsson Thörnqvist

Omval

Bertil Hallén

Omval

Per-Ola Matsson

Omval

Harriet Hedlund

Nyval

Ingvor Arnoldsson

Avgåend e

Samtliga nominerade kandidater
presenterasför medlemmarnasombud på
distriktsstämmorna och är valbara. Valberedningenanger vilka av de nominerade
somdeföreslår.
Nomineringsperioden
I början av 2020 öppnades formulären för
årets nomineringaroch medlemmarna
informerades i brev och mejl. Sista dag
för nomineringar var den 29 februari
2020för val på distriktsstämmorna och
den 31 mars för val på föreningsstämman.
Inför valen 2021 öppnades nomineringsformulären redan i november 2020.
Brevoch mejlgickut till medlemmarna
under november månad, med påminnelse
efter nyår.Sista dagför nomineringartill
samtligaförtroendeposter fastställdes av
styrelsentill den1 mars.
På Fonus hemsida presenteras styrelse,
valberedare, Fonusrådsledamöter och
förtroendevalda revisorer.

Valberedningens
möten under året.

grund för dagordningentillsammansmed
alltid på agendan såsom vd-information
och ekonomisk rapport, utveckling inom
affärsområden och dotterbolag, uppföljning av affärsplan samt godkännande av
nya medlemmar. Pandemin har naturligtvis påverkat arbetet och samtliga möten
har under året genomförts digitalt. Det
harvarit enstörre utmaning att genomföra än när alla är med i rummet, men
pedagogiken har utvecklats successivt
och inga sakfrågor har skjutits upp.
På styrelsens möte i mars diskuterades förvärv såväl i Norge som i Sverige,
i områden där vi har låg marknadsandel
eller behöveradderaverksamheterför
att få lönsammare kontor. Vdfick mandat
att slutföra beslutade förvärv i Sverige.
Styrelsen beslutade också att det på
kommande möten löpande redovisas
hurförvärv lyckats i relation till beslutsunderlag och kalkyler. Auktoriserade
och förtroendevalda revisorer deltog på
sammanträdet.

Årshjul för Fonus
styrelse.

Utmaning att informera om de
olika förtroendeuppdragen
Det är en utmaning att på ett pedagogiskt
sätt beskriva för medlemsorganisationerna vilkaförtroendeposter som finns, och
kravprofilen för de olika uppdragen. Det
händer att medlemsorganisationernas
egna ombud på distriktsstämman förväxlas medsamtliga medlemmarsombud på
föreningsstämman och att styrelse och
Fonusråd blandas ihop.
För att förtydliga har Fonus medlemskommunikation förklarat de olika förtroendeuppdragen och vilken roll de har i den
parlamentariska organisationen via brev,
mejl och nomineringsenkäter, samt under
utbildning för Fonusråd och valberedning.

6.Styrelsen
Styrelsens sammanträden och
beslut under året
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie sammanträden i enlighet med mötesplan och dagordning.Ett årshjul ligger till

December
•Budget
•A ärsplan
•Antal Fonusråd och valberedare i
•
distrikten
•Motionsgrupp
tillsätts
•Förslag utdelning
•Styrelseutvärdering

Mars
•Årsredovisning
• Planering av distriktsstämmor
och föreningsstämma
Förslag valberedning

Styrelsemöte

Ägarträ ar
Styrelsemöte
September
•Strategidiskussioner
•Arbetsordningar
•Policyer
•Ägardirektiv
•Ev studiebesök
•Planering ägarträ ar

Okt

Styrelsemöte

Apr

Jul
i

Föreningsstämman valberedning
Valberedningenbestår av femledamöter.
Inför föreningsstämman 2020 sammanträdde de vid sju tillfällen, varav två
fysiskt och fem per telefon eller dator.
Det blev fler digitala möten än planerat på
grund av Coronaviruset.
Valberedningenarbetar utifrån föreningens stadgar samt en arbetsordning som
fastställts av Fonus styrelse. Deras arbete
sker genom en strukturerad process som inleds redanhösten före föreningsstämman.
Nyblivnaledamöter får enheldagsutbildning om Fonuskoncernenmed
föredragavstyrelseordförande, vd och
koncernchef, ekonomichef, marknadschef, chef affärsområde begravning, vd
Familjens Jurist, vd Fonus AS och chef
medlemskommunikation.
Valberedningenföreslår antalet ledamöter
i Fonus styrelsesamt ordförande respektive
övriga ledamöter i styrelsen. Fonus valberedningarbetar främst med ett affärsmässigt
fokus menbeaktar självklart även mångfald,
jämställdhet och spridningbland olika medlemsorganisationer samt geografiskt. Inför
föreningsstämman 2020 sökte valberedningensärskiltstyrelseledamötermedkompetens
ocherfarenheterfrånbolagsstyrning,strategi,
ekonomi, affärsutveckling, digitalisering och
kooperativtföretagande.
I sitt arbete medatt identifierakompetenser som efterfrågas för att få en väl
sammansatt styrelse har valberedningen
tagit del av den styrelseutvärdering som
genomförts. Valberedningenhar också
haft dialog med styrelseordförande. Även
vd:s och koncernledningens utmaningar i
detoperativa arbetet harbeaktats. CV har
begärts in från samtliga nya nominerade
kandidater och personliga intervjuer
har genomförts med samtliga föreslagna
ledamöter, per telefon med nuvarande
och avgående ledamöter, och i personliga
möten med föreslagna nya kandidater.
Valberedningen ska föreslå personer
till uppdragen somrevisorer samtordförande, rösträknareoch protokollsjusterare till föreningsstämman.
Fonus medlemmar uppmanades

att senast den31mars2020nominera
kandidatertill styrelsen och revisionen.
Information om att nominera skickades
ut till medlemsorganisationerna och till
allaförtroendevalda, bådemedbrev och
mejl. Valberedningensledamöter genomförde även egna sonderingar hos Fonus
medlemsorganisationer för att trygga
ovan nämnda kriterier.
Samtliga nominerade kandidater presenteras för föreningsstämmans ombud
och är valbara. Valberedningen anger
vilka av de nominerade som de föreslår.
Det liggeräveni valberedningens uppdragattföreslålämpligaarvodenochandra
ersättningar till förtroendevalda i Fonus för
den kommande mandatperioden. Förutom
godkännande av förslaget på arvoden till
perioden2020 2021fickvalberedningenett
särskilt mandat från föreningsstämman att
se över arvodesnivåer och beräkningsmodeller till stämman 2021. Detta på grund av
ökat ansvaroch omfattning för i första hand
föreningsstyrelsen. Arbetet med uppdaterade förslag till arvodering påbörjades under
hösten2020.Ettviktigtstöd iarbetetvarden
kartläggning av arvodesnivåer som Svensk
Kooperationgenomförde underhösten.
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Distriktsstämmor
Styrelsemöte och
föreningsstämma

Maj
•Föreningsstämma
•Konstituerande
•Möteskalender
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Fonus Verksamhetsberättelse 2020

Mötet i maj handlade en hel del om
hur vitar om hand om personal, kunder
och affär i pandemin. Styrelsen framförde sitt tack till det offensiva arbete som
företagsledningengenomfört. Påmötet
redovisades också förslag att utveckla
medlemsförmånen vilket också passar
väl utifrån att det motioneras omdet till
stämman. Förslaget redovisades av vd och
kopplades till det digitala Vita Arkivet. En
justerad placeringspolicy antogs.
På septembermötet gjordes en grundliggenomgång av resultat av förvärvade
verksamheter de senaste åren. Styrelsen
behandlade också utvecklingen av vår
digitala förmåga att möta kunder. Ägardirektivför de olika affärsverksamheterna
och dotterbolagen, samt arbetsordningar
för vd, styrelse, Fonusråd, policys och
valberedningar revideradesoch fastställdes. Styrelsen får också ta del av riktlinjer
och instruktionersomgällerför koncernen
beslutadeavkoncernledningen.
Styrelsen beslutade också att utse presidiettill ersättnings- och revisionsutskott
efter stämmans beslut omden nya koden
för styrningav kooperativa och ömsesidiga företag. Även ett revisionskollegium
fastställdes, bestående av presidiet och
revisorernamedchefenför medlemskommunikation somsekreterare.
I november behandlades den mötesoch arbetsplan som skulle gälla för utskotten och kollegiet framtillstämman
2021.
Ett extra sammanträde hölls i april för
att utvärdera de digitala distriktsstäm-

mornaoch ta omhandsynpunkterinför
föreningsstämman.
Ett extra styrelsemöte genomfördes
ocksåundervåreni och med pandemin
för att fatta beslut gällande möjligheten
att ta upp en kreditreserv hos Swedbankatt utnyttjas omförstärkningav
likviditeten skulle behövas med tanke
på pandemieffekter för verksamheten, i
sambandmedförvärv eller annanstörre
kostnad. Kreditfaciliteten har inte behövt
utnyttjas under året.
På styrelsens sammanträde i december
beslutades om arbetsordningen för den
utökade rollsomgranskareurett medlemsperspektivsomdeförtroendevalda
revisorernafått, i och medatt föreningsstämman antog koden. Vid decembermötet fastställdes också hur många
Fonusråd och valberedaresom ska väljas
på distriktsstämmorna i april 2021. Den
styrelseutvärdering som gjordes under
november följdes upp.
Närvaron påstyrelsens möten harvarit
god och redovisas i tabellen nedan.

7.Ersättning till ledande
befattningshavare
Samtliga anställda i ledande befattningar
inom koncernen har fast ersättning och
varken tjänstebilar eller bonus.
Ersättningsutskottet sätter lönen till
vd och får även av vd en genomgång av
ersättningsnivåer för personer av ledande
befattningar i koncernledningen.

Styrelsens närvaro under året.
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8. Revision, risk och intern
kontroll
Revisionsutskottets roll, organisation och tillsättande
Revisionsutskottet ska granska och övervaka koncernens olika kontrollsystem.
Revisionsutskottet är tillsatt av styrelsen, och utgörs av de personer somingår i
presidiet, det vill säga styrelseordförande
Leif Linde och vice styrelseordförande
Annica Rutgersson.
Styrelsen säkerställer att medlemmarna i revisionsutskottet harrelevant
erfarenhet och kompetens inom ekonomi
och finansiellrapportering.
Ramverk och processer för riskhantering och kontroll
Ett ramverk har implementerats som
består av följande kontroller:
Revision av klientmedelhanteringen
Granskningenbestår av två delar.
Ekonomiavdelningen somgranskar
samtliga kontor under loppet av ett år,
där det tas tre stickprov per kontor. Detta sker ur ett redovisningsperspektiv,
att belopp och verifikationsnummerär
korrekt samt att ett giltigtverifikationsunderlag finns i förvaltningspärmen.
Den andra delen består av ett utskick till
alla kontorschefer från Familjens Jurists
kvalitetsråd. Denna granskning består
av att kontorschefen ska granska varje
ärendeansvarig inom sitt kontor enligt
granskningsunderlaget från kvalitetsrådet, genomstickprovskontroller.
Resultatet sammanställsoch återrapporteras till koncernledningen en
gångper år.
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Policyer, riktlinjer och instruktioner
Engenomgånggörs årligenoch
förändringar föreslås om det behövs.
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I tillägg till Revisionsutskottet har
ett Revisionskollegium bildats. Det
sammanträder två gångerperår och
består av presidiet, de förtroendevalda
revisorerna, underskrivande revisor
från KPMG,vdsamt chefen för Fonus
medlemskommunikation som
sekreterare.
Revisionsutskottets uppgifter och
rapportering
Revisionsutskottets uppgift är att se till
att de personer som valts för att granska
verksamheten ur ett medlemsperspektiv,
deförtroendevaldarevisorerna,hartillgång
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Leif Linde

Omval

Annica Rutgersson

Omval

Therese Karlsson

Omval

Thorbjörn Carlsson

Omval

Marianne Pettersson
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Berit Müllerström
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Nyval

Jens Wikström
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Ahmet Önal

Nyval

Claes Block

Avgåend e

Håkan Gustafsson

Avgåend e

Jesper Andersson

Avgåend e
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till relevant information omverksamheten
och att det finns ett reglerat samarbete med
auktoriserad revisor. Revisionsutskottet ska
haenöppen dialogochverkaför ett fullödigt
informationsutbyte medföretagets auktoriserade revisor och desomvalts för granskning av verksamhetenur ett medlemsperspektiv.Revisionsutskottet och styrelsenska
träffa auktoriserade revisorer och de som
valts för granskningav verksamhetenur ett
medlemsperspektiv minst engång per år
utan att företagsledningen är närvarande.
Revisionsutskottet ska se över principer för
lönesättningtillledandebefattningshavare.
Revisionsutskottet sammanträder fyra
gånger per år i samband med presidiemöten som föregår styrelsemöten. Revisionsutskottet sammanträder i mars, maj,
september och december.
Revisionsutskottets granskningsrapporter avseende2020lämnastill
styrelsen påstyrelsemötet den18mars
2021.
Revisionsutskottet tog under hösten
2020 fram en plan för framtagandet av
denna styrningsrapport.
Styrningsrapporten granskas under
ett möte den4mars2021medrevisionskollegiet.

