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Styrningsrapport2021
FonusekonomiskföreningharantagitochföljerSvensk kod 
för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Syftet
med kodenärattfrämjamedlemsdialogenochde
demokratiska beslutsprocessernasamtattöka
transparenseni styrelsens
ledningsarbete.HärförklarashurFonus styrelsesäkerställer
att kodenefterlevs.

1.Syfteoch medlemsnytta
Fonus startades den 23 november 1945

genom att Stockholms begravnings-

förening bildades. Syftet var att verka

prisdämpandeoch stå för god sed på

begravningsmarknaden. I dag är Fonus en

rikstäckande koncern med flera dotter-

bolag och har genom Familjens Jurist

även en ledande ställning inom familje-

juridik. Den kooperativa idén och

grundvärdena är desamma idag som vid

grundandet, även om marknadens behov

avprodukter och tjänster förändrats

under åren lopp och verksamheten har

anpassats efter det.

Fonus skai första handleverera ekono-

misknytta till medlemmarna genom att

bedriva en långsiktig, hållbar och lönsam

verksamhet med goda villkor 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.

Fonushadei slutet av2021 knappt 1150

medlemsorganisationer. Sett till antalet

så är deflesta medlemmarna lokalaideella

föreningar för pensionärer, fackligt

anslutna eller politiskt engagerade. Bland 

Fonus medlemmar finns även stora riks-

täckande organisationer, kooperativa och

ömsesidiga företag såsom KF, Folksam,

Riksbyggen, OBOS samt regionala HSB-

och OK-föreningar. Indirekt är flera

miljoner människor i Sverige medlemmar

i Fonus. Tillsammanshar medlems-

organisationerna ett insatskapital på

14miljoner kronor i Fonus.

Fonus styrelse har en öppen och aktiv 

dialoginbördes och med Fonus koncern-

ledning kring hur strategier, mål och

aktiviteter kan stötta företagets syfte och

värderingar. Medlemsnytta ges genom 

återbäring på insatskapitalet, särskilda

medlemsförmåner hos Fonus och

Familjens Jurist samt genom att utveckla

produkter och tjänster för ökad kund-

och medlemsnytta.

Kommunikation med medlemmarna

Fonus använder flera kanaler för att

kontakta medlemmarna och uppmuntra

till engagemang och dialog. Fonus

Medlemskommunikation når ut genom 

brev, e-post och på hemsidan fonus.se/ 

medlem. Särskilda utskick har gjorts där

medlemmarna uppmanats att komma

med förslag i motioner eller att nominera

kandidater till olika förtroendeposter.

I kvartalsbrev per e-post berättar Fonus

Medlemskommunikation om nyheter

inom begravnings- och juridikverksam-

heten, aktuellt inom den parlamentariska

organisationen och olika hållbarhets-

frågor viär särskilt stolta över.Under2021 

berättadevitillexempelomDjuränklingar,

Livspusslet.se och miljösatsningar i Fonus 

träindustri. Under våren 2021 fick alla

medlemmar magasinet Vi gör skillnad, 

som presenterar en del avallt det arbete 

som sker inom koncernen.

I början avåret bjöds alla medlems-

organisationer in till tre digitala före-

läsningstillfällendärdet informeradesom

hur denparlamentariskaorganisationeni

Fonus fungerar.

I maj 2021 bjöd Fonus in medlemmarna

till en digital föreläsning om Vita Arkivet.

Som service till ägarorganisationerna 

tog Fonus under året framen samman-

ställning medfilmer från Fonusoch

Familjens Jurist. Dessutom producerades 

ett par animationer som handlar om

medlemskapet i Fonus ekonomisk 

förening respektive om att kandideraoch

nominera till förtroendeuppdrag. Det är

vår förhoppning att ägarorganisationerna

ska sprida dem till sina egna medlemmar i

olika digitala kanaler.

Vigör skillnad
Ett magasin från Fonuskoncernen

Vad behövs
för att driva

företaget på ett
tryggt sätt?

Familjens Jurist
ger råd.

Frida Boisen om att visa omtanke och att inte ducka

för de svåra frågorna när någon mår dåligt.

”Visa att du bryr dig”

Vi hjälper

djuränklingar
till nya kärleksfulla hem

Lätt att göra rätt
Ny tjänst gör det enklare
att bouppteckna själv

Så väljer du blommor till begravningen

Minnesplats hedrade de som gått bort i covid-19

Magasinet Vi gör skillnad som alla 

medlemmar fick under våren 2021.

Länk till filmerna och animationerna

skickades ut till medlemmarna under

året.

Medarbetarna och medlems-

organisationen

Alla nya medarbetare i koncernen ges

utbildning i Fonus historia och medlems-

organisation. Både inom Fonus och

Familjens Jurist finns färdiga 

kommunikationspaket att använda vid

föreläsningar för medlemmarna. Med-

arbetarna runt om i landet har ett tydligt

uppdrag att samverka med medlemmar 

och förtroendevalda.

Ägarträffar med Fonus styrelse 

och koncernledning

Styrelsen bjuder årligen in till ägarträffar 

därdet gestillfälle tilldialogomföretagets 

affärsverksamhet, strategier, mål, 

värderingareller andra frågor som

medlemmarna vill lyfta. Hösten 2021 

genomfördesägarträffarna digitalt. Vid

fem tillfällenunder oktober månadgavs 

medlemsorganisationerna möjlighet att

ställa frågor och framföra synpunkter till 

företrädareför styrelseoch koncern-

ledning. För att uppmuntra till engage-

mangfrånalladeltagarefick demöjlighet 

att i mentimeter påsinamobiltelefoner 

tycka till om olikafrågor,bådemedfasta 

och öppna svar.Undervåren2021 deltog 

styrelseledamöterna på distriktsstämmorna

för att presenteraförslag på mindre 

ändringari Fonus stadgaroch svarapå

frågor frånmedlemmarna.

Regelverk och principer

Styrelsen har årligen genomgångoch upp-

följning avde arbetsordningar, policyer, 

instruktioner och riktlinjer som gäller 

inomFonuskoncernen.

I hållbarhetsrapporten presenteras 

blandannathur Fonus arbetar medFN:s 

globala målenligt Agenda2030.

2. Demokratiskaprocesser
Fonus ägs avdess medlemmar, som på

olika sätt ges möjlighet till påverkanoch

insyn i verksamheten. Högsta beslutande

organär föreningsstämman där69 ombud 

beslutar för samtligamedlemmarsräkning.

Föreningsstämman väljer styrelse, som i

sin tur tillsätter vd.

Fonus demokratiska organisation

Fonus demokratiska organisation är

indeladi 18distrikt. En medlems-

organisationhör tilldetdistriktdärdenhar

sittsäte, menkanutöva parlamentariskt

inflytande i samtliga distrikt där den be-

driver verksamhet. Med parlamentariskt

inflytande i distriktet avsesatt anmäla

ombud och delta på distriktsstämma, 

samt att nominera kandidater för val på

distriktsstämman.

I början avåret kallasmedlems-

organisationerna till distriktsstämma.

Insatsstorleken styr hur många ombud

med rösträtt de får anmäla. Anmälan görs 

digitalt på Fonus hemsida.De anmälda

ombuden får inför stämman dagordning 

och andra underlag, till exempel underlag

för val avförtroendevalda. Verksamhets-

berättelse, årsredovisning och inkomna 

motioner med styrelsens yttrande 

distribueras till medlemsorganisationerna

i slutet avmars.

På distriktsstämman rapporterar

representanter från koncernledningen, 

Fonus distriktschef samt Fonusrådet om

vadsom genomförts föregående år och

planer framåt. Distriktsstämman yttrar 

sig, men beslutar inte, om motioner och

årsredovisning. Slutligen väljer distrikts-

stämman Fonusråd, valberedning samt

ombud till föreningsstämman.

Distriktsstämmorna 2021 genomfördes

digitalt i Teams på grundavpandemin.

Sammanlagt deltog ca 500 personer vid 17

stämmor. Stämmorna för distrikt Malm-

fälten och Norrbotten hölls gemensamt.

Även styrelsen deltar på distrikts-

stämmorna. 2021 fanns en styrelse-

ledamot med vidvarje stämma för att

presentera några förslag på justeringar

i Fonus stadgar. Andra år kan styrelse-

ledamöter delta för att presentera och

svara på frågor kring till exempel större

förändringar inom den parlamentariska

organisationen eller motioner.

På de 18distriktsstämmorna väljs

sammanlagt 69 ombud, som företräder 

samtligamedlemmar på förenings-

stämman. Antalet medlemmar i distriktet

per den31december styr mandat-

fördelningen.

De 69 valdaombuden kallastill för-

eningsstämma och får dagordningsamt

alla beslutsunderlag, till exempel val-

beredningens förslag till styrelse och

revisorer, motioner, årsredovisning, för-

slag på arvoden för samtliga förtroende-

poster samt alla inkomna nomineringar.

På föreningsstämman rapporterar 

styrelseordförande, vdoch revisorer. 

Föreningsstämman fastställer årsredo-

visningen samt beslutar om utdelning till 

medlemmarna, ansvarsfrihet för styrelse 

och vd,motioner och arvoden.Vidmötet 

väljer föreningsstämman styrelse,

Fonus Öst

Begravningsbyrå

(fristående förening

som inte ingår i Fonus

riksorganisation).

Fonus demokratiska

organisation. Kartan visar

Fonus 18medlemsdistrikt.
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valberedningsamt revisorer tillika 

granskareur ett medlemsperspektiv i

enlighet medkodenför kooperativaoch

ömsesidiga företag. Medlems-

organisationerna nominerar kandidater

till samtligaförtroendeposter.

Uppföljning motioner

På föreningsstämman 2021 bifölls tre

att-satser i motioner från medlemmarna.

Det handladeom att utöka Fonus 

ljuskampanj under allhelgona, att

tydligare förklara Fonusrådens uppdrag

för distriktsstämmorna, respektive att

verka för mer återvinning avgravsten. I

motionshäftet till föreningsstämman 2022 

beskrivs hur Fonus hanterat motionerna 

som bifölls.

Utbildning för förtroendevalda

Nyvalda ledamöter i styrelse, förenings-

stämmans valberedning samt förtroende-

valdarevisorer får en heldagsutbildning 

avFonus. Fonus vidareförmedlar också

information om de kurser och seminarier

som Svensk Kooperation erbjuder.

Fonusråden har två utbildningstill-

fällen under året, och distriktens val-

beredningar ett.

Förutom löpande information och

dialogsåhar styrelse,valberedningaroch

Fonusråd tillgång till material, underlag och

gemensamkalenderiendigitalplattform.

Presentation av förtroendevalda 

På Fonus hemsida presenteras styrelse, 

föreningsstämmans valberedning och

de förtroendevalda revisorerna. Fonus

Medlemskommunikation förmedlar gärna

kontaktuppgifter till förtroendevalda,

både på riksnivå och i distrikten, när

medlemsorganisationer så önskar.

3. Medlemmarnas 
deltagande i företagets 
värdeskapande
Medlemmarna deltar i företagets 

värdeskapandegenom två roller, en

kund-/affärsrelation 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

användervi därför ofta ordet ägar-

organisation eller medlemsorganisation.

Utdelning på medlemmarnas 

insatskapital

Medlemmarna får årlig utdelning på

sitt insatskapital. Utdelningen fastställs

av föreningsstämman och utbetalas i

efterhand. Föreningsstämman i maj 2021 

fastställde utdelningen för 2020 till 4 %.

Medlemmarna fick sina pengar utbetalade

i juni 2021.

Fonus medlemsorganisation.

Medlemmar

Medlemsdistrikt med 

förtroendevalda

Distriktsstämmor Distriktsstämmor Distriktsstämmor

Medlemsdistrikt med 

förtroendevalda

Medlemsdistrikt med 

förtroendevalda

Medlemmar Medlemmar Medlemmar

18 distrikt.

Fonusråd ska

utgöra en länk 

mellan Fonus-

koncernen och

medlemmarna.

En valberedning

i varje distrikt.

Ca 1150 medlems-

organisationer

18 stämmor 

på våren.

Val av Fonusråd, 

valberedningar 

samt ombud till 

förenings-

stämman.

Högsta beslutande organ med 69

ombud som företräder samtliga

medlemmar.

Föreningsstämman väljer styrelse,

revisorer och valberedning.

Styrelsen väljer vd och koncernchef.

Föreningsstämma

Styrelse

Revisorer

Vd och koncernchef

Medlemsförmåner

Fonus och Familjens Jurist ger prisavdrag

till ägarorganisationernas medlemmar:

• 500 kr prisavdrag på begravning eller

• 750 kr prisavdrag på begravning om 

det finns ett registrerat digitalt Vita 

Arkivet till den avlidne

• 2 000 kr prisavdrag på gravsten för 

minst 14000 kr från Fonus två största 

leverantörer.

• 20 % rabatt på juridiska tjänster.

Det är ägarorganisationernas uppgift att

kommunicera förmånerna till sina med-

lemmar till exempel på hemsida, i med-

lemstidning och nyhetsbrev, eller genom

att bjuda in Familjens Jurist och Fonus

till kostnadsfria föreläsningar. Många

ägarorganisationer lägger upp länkar för

aktivering avförmånerna på sin webbsida

medmedlemsförmåner.

Exempel på ägarengagemang 

Blanddemedlemmarsomlänkartill för-

månernahosbådeFonusoch Familjens 

Jurist finns till exempel SPF, RFSL,

PRO och Hyresgästföreningen. Fack-

förbund såsom Kommunal, Handels,

Seko, Musikerförbundet och Livsmedels-

arbetareförbundet når ut via tjänsten LO

Mervärde. En del medlemmar väljer att

lyfta fram Familjens Jurist – till exempel 

KF/Coop, Folksam och Aktiespararna.

Under året har vi haft många fina sam-

arbeten medolikamedlemsorganisationer.

OBOS har lyft fram både Familjens Jurist 

och Fonus i digitala medlemsutskick.

Föreningen Svenskar i Världen har haft 

både Familjens Jurist och Fonus på plats 

vid digitala internationella möten för att

berätta och svarapå frågor som är särskilt 

viktiga för svenskar som är bosatta i

utlandet. Vid SKPF:s årskongress under

hösten deltog Fonus under två dagar och

berättade om bland annat Vita Arkivet.

Fonus och Familjens Jurist har även

bjudits in att föreläsa om våra medlems-

förmåner för ett stort antal medlemmar

hos flera av våra ägarorganisationer. Även

på distriktsnivå via Fonusråd har vi blivit 

inbjudna till höstmöte hos SKPF i Gävle-

borg och fått möjlighet att berätta om vår

verksamhet och våra medlemsförmåner.

Fonus och Familjens Jurist har genomfört

ett stort antal föreläsningar hos flera av

våra ägarorganisationer under året.

Fonus affärsområde begravning

Inom begravningsverksamheten finns

ett antal medarbetare över hela

landet som även har rollen som lokala

kommunikatörer. I samverkan med

Fonusråden informerar och föreläser de

om aktuella förmåner, familjejuridik till-

sammans med Familjens Jurist samt om

fördelarna med Vita Arkivet. Med namn 

och bild på medarbetarna förmedlas en

personlig kontakt som gör det enklare för

medlemmarna att ta kontakt med Fonus.

Under 2021 har verksamheten till-

sammans med ekonomiavdelning och

Medlemskommunikation påbörjat ett

arbete för bättre uppföljning avmedlems-

förmånerna.

Familjens Jurist

FamiljensJurist ger 20 %prisavdragpå

juridiskatjänster till ägarorganisationernas

medlemmar. Det gäller alla tjänster utom 

rättshjälp/rättsskydd och det spelar ingen 

rollom det personliga mötet med juristen 

skerpå kontor, viatelefon/videomöte eller 

om man väljeratt användadedigitala

tjänsterna. Det enda kravet är att tjänsten 

bokas digitalt så att förmånen aktiveras.

Det märksatt dessaförmåneruppskattas

och att ett aktivt arbete ger resultat.

Sedan 2020 har det skett en fyrdubbling

avantalet ärenden med jurist där med-

lemsrabatten nyttjas. Även i de digitala

gör det själv-tjänsterna är nyttjande-

graden av medlemsrabatter fortsatt hög. 

Vi har anledningatt tro att dennapositiva 

trend kommeratt hålla i sigoch fortsatt öka.

Ett tydligt uppdrag till Fonusråden

är att se till att ägarorganisationerna

informerar sina medlemmar om för-

månerna genom olika typer avutåtriktade

aktiviteter. Familjens Jurists föreläsningar 

brukar varamycket uppskattade. Allaägar-

organisationerkanbjuda in Familjens

Jurist att kostnadsfritt föreläsa för

medlemmarna om de samlar minst 25

personer. Med anledning av pandemin

har Familjens Jurist ställt om till digitala

träffar, men när allmänna restriktioner 

tillåter och om det annarsär lämpligt

kommer juristerna gärna och föreläser

på plats.

Fonus Norge

Fonus har idagfem norska ägar-

organisationer, vars medlemmar får

särskilda förmåner hos Fonus Norge:

10%rabatt på kistor och urnor, 1500

norska kronor i prisavdragvidtext-

komplettering av gravsten, 3 000 norska 

kronor i prisavdragpå nya gravstenaroch

kostnadsfri rådgivning kopplat till Vita

Arkivet (värde950 norska kronor). 

Fonus Norgehar kontakt medpartner-

ansvariga i ägarorganisationerna och
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tittar hela tiden på olika sätt att samarbeta.

Fonus kan synas i deras medlemstidningar,

erbjudanden presenteras på medlemmarnas

hemsidor och dehar regelbundet möten.

Verksamheten i Norge skiljer sig en del

från den i Sverige. Det finns till exempel

inte kravpå bouppteckning i Norge,

vilket gör att Familjens Jurist idag inte 

har någon verksamhet där.

En av de norska ägarorganisationerna,

Obos, bedriver verksamhet i Sverige och

når ut medFonus och Familjens Jurists

förmåner till sina svenska medlemmar.

Fonusråden – en viktig länk för det 

lokala samarbetet

Fonusråden har ett viktigt uppdrag att

kontakta alla medlemmar i sina distrikt 

och bidra till möten och dialog.Det är

styrelsens förhoppning att ägar-

organisationernabidrartill ökadekunskaper

om Fonus och Familjens Jurist hos sina

medlemmar genom att till exempel bjuda

in till föreläsningar, skriva i medlems-

tidning och nyhetsbrev eller länka till 

förmånerna på sin hemsida.

Fonusråden ska verka aktivt och

utåtriktat, ägarorganisationerna är alltid 

välkomna att kontakta närmaste Fonus-

eller Familjens Juristkontor för lokala

samarbeten.

Undersökningar av medlemmar och 

förtroendevalda

Underhösten genomfördes uppföljnings-

undersökningar mot Fonusråd och val-

beredningar för att ta reda på hur deser

på den utbildning som ges och kartlägga

antalet medlemsaktiviteter. Fonus hade 

93 Fonusrådsledamöter under 2021, som

ska bidra till minst två utåtriktade

medlemsaktiviteter vardera.

I samarbete med de förtroendevalda 

revisorerna genomfördes i december en

medlemsundersökning. Syftet var att ta

reda på hur ägarorganisationerna ser på

medlemskap, medlemsnytta och ägar-

inflytande. Och vadde själva gör för att

bidra till värdeskapandei föreningen.

4. Lokaladistriktsstämmor
I april2021 hölls stämmor i de18medlems-

distrikten. På grund avpandemin

genomfördes stämmorna digitalt. Någon 

vecka före stämmorna hölls ett par möten

med mötesordförande och sekreterare

där vi gick igenom teknik, dagordning,

tidplan samt hantering avröstlängd,

nomineringar och val. Inför stämmorna

fick medlemsorganisationerna kallelse 

både via brev och e-post. Nomineringar

och anmälningar avdeltagande ombud 

gjordes på Fonus hemsida, därdet fanns

information om alla datum och tider.

På de lokala distriktsstämmorna valdes 

Fonusråd, distriktens valberedningar 

samt deombud som skulle företräda samt-

ligamedlemmar på föreningsstämman.

Stämmorna tar också del avoch yttrar sig

om årsredovisning samt motioner.

5. Stämman
Föreningsstämman – högsta

beslutande organ

Föreningsstämman hölls digitalt den

18maj 2021. På Fonus huvudkontor i

Stockholm var podium och talarstol 

uppställt, komplett med blomster-

dekorationer och vepor. Ett teknik- och

filmteam säkerställde att filmvisning,

presentationer, röstlängd, ”begära ordet”

och voteringar fungerade felfritt.

Nomineringar lämnades via Fonus

hemsida, där det fanns information

om alla datum och tider. Under hösten

2021 skickades brev och e-post till alla

medlemmar med uppmaning att skriva

motioner till föreningsstämman. Även

på ägarträffarna i oktober togs motioner

upp. Sista dagför motionervarden

31 december. På Fonus hemsida finns en

flik med tydlig information om motions-

förfarandet.

Ombuden som deltar och röstar på

föreningsstämman väljs på distrikts-

stämmorna. De kalladesgenom e-post och

brev.I kallelsenfannsmedinformation 

om valberedningens förslagpå stämmo-

ordförande,styrelse,revisorer och arvoden,

styrelsens förslag på valberedning samt 

alla inkomna nomineringar. Medkallelsen 

följde även verksamhetsberättelsemed års-

redovisningoch hållbarhetsrapportering,

samt motioner med styrelsens yttrande.

På dendigitalastämmandeltog styrelse-

ordförande, vice styrelseordförande, vd

och en i övrigt beslutsför styrelse. Aukto-

riserad revisor och förtroendevalda

revisorer var också med. I deras uppdrag

ingår nu ävenatt granskaverksamheten 

ur ett medlemsperspektiv.

6. Valberedningen
Föreningsstämman valberedning

Valberedningen består av fem ledamöter.

Inför föreningsstämman 2021 samman-

trädde de vid sju tillfällen, varav sex helt

digitalt och ett i hybridform.

Valberedningen arbetar utifrån

föreningens stadgar samt en arbets-

ordning som fastställts avFonus styrelse. 

Deras arbete sker genom en strukturerad

Leif Linde, styrelseordförande, samt 

Bo Rönngren, mötesordförande,

och Madeleine Sparre, tidigare chef 

Fonus Medlemskommunikation, på

föreningsstämman 2021, som sändes 

från Fonus huvudkontor i Stockholm.

process som inleds redan hösten före 

föreningsstämman.

Nyblivna ledamöter får en heldags-

utbildning om Fonuskoncernen med

föredrag av styrelseordförande, vd,

ekonomichef, marknadschef, chef för

affärsområdebegravning,vdför Familjens

Jurist, vdför Fonus AS och chef för

Medlemskommunikation.

Valberedningen föreslår antalet leda-

möter i Fonus styrelse samt ordförande

respektive övriga ledamöter i styrelsen.

Fonus valberedning arbetar främst med

ett affärsmässigt fokus men beaktar

självklart även mångfald, jämställdhet,

geografisk spridning och fördelning 

bland olika medlemsorganisationer.

I sitt arbete med att identifiera kompe-

tenser som efterfrågas för att få en väl

sammansatt styrelse har valberedningen

tagit del av den styrelseutvärdering som

genomförts. Valberedningen har också

haft dialog med styrelseordförande. Även

vd:s och koncernledningens utmaningar i

det operativa arbetet har beaktats. CV har

begärtsinfrånsamtliganyanominerade

kandidater. Personliga intervjuer har

genomförts med samtliga föreslagna

ledamöter,per telefon med nuvarande 

och avgåendeledamöter, och i personliga

möten med föreslagna nya kandidater.

Valberedningenskaävenföreslå personer

till uppdragen som revisorer samt ord-

förande, rösträknare och protokoll-

justerare till föreningsstämman.

Fonusmedlemmaruppmanadesatt

senastden1mars2021nominerakandidater

till styrelsen och revisionen. Information

om att nominera skickades ut till med-

lemsorganisationerna och till alla för-

troendevalda, både med brev och e-post i

november och januari. Valberedningens

ledamöter genomförde även egna son-

deringar hos Fonus medlemsorganisationer

för att trygga ovannämnda kriterier.

Samtliga nominerade kandidater

presenteras för föreningsstämmans om-

bud och är valbara. Valberedningen anger

vilkaavde nominerade som de föreslår.

Det ligger även i valberedningens

uppdrag att föreslå arvoden och andra

ersättningar till förtroendevalda i Fonus

för den kommandemandatperioden.

På föreningsstämman 2020 fick val-

beredningen ett särskilt mandat att se

över arvodesnivåer och beräknings-

modeller.På stämman2021 presenterades

förslaget, som godkändesi sin helhet.

Det innebar bland annat en höjning av

arvodena till styrelseledamöter,

föreningsstämmans valberedning, för-

troendevalda revisorer samt förenings-

stämmans ombud.

Distriktens valberedningar

I de 18 distrikten finns valberedningar

som utifrån inkomna nomineringar och

eget aktivt arbete föreslår Fonusrådsleda-

möter och ombud till föreningsstämman,

vilkaväljspå distriktsstämmorna.

Styrelsen beslutar om antalet Fonus-

rådsledamöteroch valberedaresom ska

väljas ivarje distrikt,baserat påantalet 

medlemsorganisationer i distriktet.

Ävengeografi, kommunikationer, 

befolkning och antalet Fonuskontor vägs

inibeslutet.

Antalet ombud somska väljastill för-

eningsstämmanfrån ett distrikt beror på

hur många medlemsorganisationer det

finns i distriktet per den31december.

I december 2021 hadeFonus totalt 1153

medlemsorganisationer, fördelade på de

18distrikten.

Distriktens valberedare följer en

arbetsordning som styrelsen fastställt och

årligen går igenom. Valberedarna kallades

till digital utbildning i november kring

Fonus parlamentariska organisation och

arbetsprocessen inför distriktsstäm-

morna. Vid utbildningarna poängteras 

vikten avatt valberedningen tillvaratar

företagets och medlemmarnas intressen 

genom att föreslå rätt person på rätt post. 

Fonusråden ska vara aktiva, utåtriktade 

personer med god spridning i medlems-

Valberedningens möten under året.

Närvarande

Frånvarande

11/12021 15/2 2021 8/3 2021 12/42021 18/52021 27/9 2021 22/112021

Möte Möte Möte Möte Möte samt föreningsstämma Möte Möte

Anders Olson, ordförande Omval

Bertil Hallén Omval

Per-Ola Mattsson Omval

Harriet Hedlund Omval

Pia CarlssonThörnqvist Avgående

Ann-Katrin Johansson Nyval



50 51StyrningsrapportFonus Verksamhetsberättelse 2021

organisationerna. Föreningsstämmans

ombud ska vara beredda på att vara väl

pålästa till föreningsstämman där de

företräder samtliga medlemmar.

Valberedarnabjuds in att deltagapå

ägarträffarna under hösten. Tankenär

att valberedarnaprecis som Fonusråden

skakunna nätverkaoch skaffavärdefulla

kontakter medbeslutsfattare i ägar-

organisationerna på ägarträffarna.

Samtliga nominerade kandidater 

presenteras för medlemmarnasombud på

distriktsstämmorna och är valbara.Val-

beredningen angervilkaavdenominerade

somdeföreslår.

Under 2021 valdesfärre valberedare 

och Fonusrådsledamöter än vadstyrelsen

beslutat. Här behövs mer engagemang 

och förslag från ägarorganisationerna.

Nomineringsperioden

Inför valen 2021 öppnades nominerings-

formulären redan i november 2020. Brev

och e-post gickut till medlemmarna

under november månad, med påminnelse

efter nyår. Sista dag för nomineringar till 

samtliga förtroendeposter fastställdes av

styrelsen till den 1mars.

Utmaning att informera om de 

olika förtroendeuppdragen

Detärenutmaningatt påett pedagogiskt 

sätt beskrivaför medlemsorganisationerna

vilka förtroendeposter som finns, och

kravprofilen för de olika uppdragen. Det

händeratt medlemsorganisationernas

egnaombud på distriktsstämman förväxlas

meddepersonersom utses att företräda 

samtligamedlemmar som ombud på

föreningsstämman. Ibland blandas Fonus 

styrelse ihopmeddelokalaFonusråden.

För att förtydligahar Fonus medlems-

kommunikationförklarat deolika för-

troendeuppdragen och vilkenroll de har

i den parlamentariska organisationen i

brev,e-post och nomineringsenkäter, 

samt under utbildning för Fonusrådoch

valberedning.I början avåret erbjödsäven

öppna föreläsningar för medlemmarna.

7.Styrelsen
Styrelsens sammanträden och

beslut under året

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie

sammanträden i enlighet med mötesplan

och dagordning.Ett årshjul liggertill

grund för dagordningen tillsammans med

”alltid på agendan” såsom vd-information,

ekonomisk rapport, utveckling inom

affärsområden och dotterbolag, upp-

följning av affärsplan samt godkännande

avnya medlemmar.

Pandemin har naturligtvis påverkat

arbetet och tre av fyra ordinarie möten

har under året genomförts digitalt. I

september kunde styrelsen träffas för

ett strategimöte, delvis tillsammans med

Fonus företagsledning, på en konferens-

anläggning strax norr om Stockholm.

Det har varit en utmaning att genom-

föra digitala möten då inte alla är med i

rummet, men pedagogiken har utvecklats

successivt och inga sakfrågor har skjutits 

upp. Med stor sannolikhet blir vissa

möten även framåt digitala. Det spar tid i

resor och är bra för klimatet.

Styrelsen har under året ställt kravpå

tydligare uppföljning av affärsplanen. 

Som en följd avdetta har under hösten

ett nytt verktyg lanserats och en ny

affärsplanemodell som kommer att vara

ett bra internt hjälpmedel till chefer och

medarbetare under verksamhetsåret

2022 och fortsatt in i framtida affärsplan-

och budgetarbete.

Ägardirektiv för de olika affärsverk-

samheterna och dotterbolagen, samt

arbetsordningar för vd, styrelse, Fonus-

råd, policys och valberedningar har revi-

derats och fastställts. Styrelsen får också 

ta del avriktlinjer och instruktioner som

gäller för koncernen. Styrelsen beslutade

att det ska skapasbättre struktur för vad

som är nödvändiga policys och riktlinjer.

Styrelsen beslutade att presidiet

fortsätter vara ersättningsutskott men

att styrelsen självutgör revisionsutskott

Årshjul för Fonus 

styrelse.

Mars

•Årsredovisning

•Yttrande om motioner

•Planering distriktsstämmor 

och föreningsstämma

•Förslag valberedning

Maj

•Föreningsstämma

•Konstituerande

•Möteskalender

December

•Budget

•A ärsplan

•Antal Fonusråd och valberedare i 

distrikten

•Motionsgrupp tillsätts

•Förslag utdelning

•Styrelseutvärdering

J
a

n

AprOkt

J
u
l

i

Styrelsemöte

Styrelsemöte

Styrelsemöte

September

•Strategidiskussioner

•Arbetsordningar

•Policyer

•Ägardirektiv

•Ev studiebesök

•Planering ägarträ ar

DistriktsstämmorÄgarträ ar

Styrelsemöte och 

föreningsstämma

N

ä

r

v

a

r

a

n

d

e

F

r

å

n

v

a

r

a

n

d

e

18/3

2021

17/5

2021

18/5

2021

18/5

2021

22-23/9 2021 7/12

2021

Styrelsemöte Styrelsemöte Föreningsstämma Konstituerande Styrelsemöte Styrelsemöte

Leif Linde Omval

Annica Rutgersson Omval

Therese Karlsson Omval

Berit Müllerström Omval

Marianne Fundahn Omval

Amir Chizari Omval

JensWikström Omval

Jesper Andersson Nyval

ChristinaTallberg Nyval

LenaJonsson Nyval

Thorbjörn Carlsson Avgående

Ahmet Önal Avgående

Styrelsens närvaro under året.i enlighet med möjligheter i koden för

styrning avkooperativa och ömsesidiga

företag. Revisionskollegiet består av

presidiet och revisorerna.

Ett extra sammanträde hölls i augusti

för att utse tillförordnad vddå tidigare vd

och koncernchef lämnadesitt uppdrag. 

Peter Göransson utsågs till tillförordnad 

vdoch i december beslutade styrelsen att

utse Peter Göransson till ny vdför Fonus.

Närvaronpå styrelsens möten har varit 

god och redovisas i tabellen ovan.

8. Ersättning till ledande 
befattningshavare
Samtliga anställdai ledandebefattningar

inom koncernen har fast ersättning.

Ingen har tjänstebil eller bonus. Detta är i

enlighet med den policy som är fastställd 

av Fonus föreningsstämma. Revisorerna 

har stämt avatt policyn efterlevs.

Fonus ersättningsutskott sätter lönen 

till vdoch rapporterar till styrelsen.

Utskottet får avvden genomgångav

ersättningsnivåer för övriga ledande

befattningshavare i koncernledningen.

Vägledandeför Ersättningsutskottets

arbete är att lönesättningen ska vara

konkurrenskraftig utifrån marknadens

villkor och medverkar till att verksam-

heten bedrivs effektivt och rationellt men

koncernen ska inte vara löneledande i

branschen eller i sin storleksklass.

9. Revision,risk och intern 
kontroll
Revisionsutskottets roll, 

organisation och tillsättande

Revisionsutskottet tillsattes av styrelsen,

och har utförts av de personer som ingår i

presidiet, det vill säga styrelseordförande

Leif Linde och vice styrelseordförande

Annica Rutgersson. De har granskat och

övervakat koncernens olika kontroll-

system. Från årsskiftet har styrelsen valt 

att själva utgöra revisionsutskott. Revi-

sionskollegiet som består av presidiet,

auktoriserade revisorer samt förtroende-

valda revisorer tillika granskareur ett

medlemsperspektivfinns dock kvar.

Ramverk och processer för 

riskhantering och kontroll

Ett ramverk har implementerats som

består avföljande kontroller:

• Revision av klientmedelhanteringen 

Granskningenbestår avtvå delar. 

Ekonomiavdelningen granskar samtliga

kontor under loppet avett år,därdet tas

tre stickprov per kontor. Detta skerur

ett redovisningsperspektiv, att belopp 

och verifikationsnummer är korrekta 

samt att ett giltigtverifikationsunder-

lag finns i förvaltningspärmen.Den

andradelen består avett utskick till alla 

kontorschefer från Familjens Jurists 

kvalitetsråd. Denna granskning består 

avatt kontorschefen skagranskavarje 

ärendeansvarig inom sitt kontor enligt 

granskningsunderlaget från kvalitets-

rådet, genomstickprovskontroller.
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Resultatet sammanställsoch åter-

rapporteras till koncernledningen en

gångper år.

• Policyer, riktlinjer och instruktioner

En genomgång görs årligen och för-

ändringar föreslås om det behövs.

• I tillägg till revisionsutskottet har

ett revisionskollegium bildats. Det

sammanträder två gånger per år och

består avpresidiet, de förtroendevalda

revisorerna, underskrivande revisor

från KPMG, vdsamt chefen för Fonus

Medlemskommunikation som

sekreterare.

Revisionskollegiets uppgifter och 

rapportering

Revisionskollegiets uppgift är att se till att

de personer som valts för att granska verk-

samheten ur ett medlemsperspektiv, de

förtroendevalda revisorerna, har tillgång

till relevant information om verksamheten

och att det finns ett reglerat samarbete

med auktoriserad revisor. Revisions-

kollegiet ska ha en öppen dialog och verka

för ett fullödigt informationsutbyte med

företagets auktoriserade revisor och de

som valts för granskningavverksamheten

ur ett medlemsperspektiv. Styrelsen ska

träffa auktoriserade revisorer och de som

valts för granskning avverksamheten ur

ett medlemsperspektiv minst en gång per

år utan att företagsledningen är när-

varande. Ersättningsutskottet ska se över 

principer för lönesättning till ledande

befattningshavare och ta fram förslag till 

styrelsen inför stämman. Den auktori-

serade revisorn och granskarna ur ett

medlemsperspektiv ska kontrollera att

principerna följts under året.

• Revisionsutskottet har sammanträtt fyra

gångerper år i sambandmedpresidie-

möten som föregår styrelsemöten i

mars, maj, september och december.

• Granskningsrapporten avseende 2021

lämnades till styrelsen på styrelsemötet

den17mars 2022.

• Revisionskollegiet tog under hösten 

2021 fram en plan för framtagandet av

denna styrningsrapport.

• Styrningsrapporten granskas under ett

möte den 1mars2022 medrevisions-

kollegiet.
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Auktoriserade revisorer

KPMG AB

Sjölander Fredrik, ordinarie

Hagström Johanna, suppleant

Förtroendevalda revisorer Stad Organisation Vald till

Cederberg,

Yvonne Stockholm

Handels avd 3,

Halmstad 2022

Eklund, Hans Stockholm Hyresgästföreningen 2022

Ordinarie Stad Organisation Vald till

Hallén, Bertil Göteborg LO-distriktet i Västsverige 2022

Hedlund, Harriet Umeå Umeå arbetarekommun 2022

Johansson, Ann-Kristine Kil Kooperativa förbundet 2022

Mattsson, Per-Ola Karlshamn IF Metall Blekinge 2022

Olson, Anders,

ordförande Stockholm

Folksam

2022

Revisorer

Valberedning

Ordinarie Ort Organisation Vald till

Andersson, Jesper Stockholm 2022

Chizari, Amir Stockholm Riksbyggen 2022

Fundahn, Marianne Trelleborg Skånes Spartidistrikt 2022

Jonsson,Lena Hudiksvall SKPFavd 50 Hudiksvall 2022

Karlsson, Therese Umeå Riksbyggen lokalförening i Umeå 2022

Linde,Leif,ordförande Nyköping Kooperativa förbundet 2022

Müllerström, Berit Rävlanda LO-distriktet i Västsverige 2022

Rutgersson, Annica Vallentuna Kooperativa förbundet 2022

Tallberg, Christina Tyresö PRO Riksorganisation 2022

Wikström, Jens Stockholm Folksam 2022

Personalrepresentanter

Rosenqvist, Anders Katrineholm Fonus

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ledning

Peter Göransson, vd Victoria Thore, vd Familjens

Jurist

Terje Eid-Hviding, vd Fonus AS, Norge

Lisa Vejlo Degerman, marknadschef

Ulrika Berling, chef Affärsområde 

Begravning
Niklas Personne, ekonomichef Camilla Häggroth, personalchef samt 

chef för Kvalitet och Hållbarhet och 

Kontaktcenter



Styrelse

Therese Karlsson

Jens Wikström

Berit Müllerström

Christina Tallberg Jesper Andersson Lena Jonsson

Annica Rutgersson Amir ChizariLeif Linde 

Styrelseordförande

Marianne Fundahn Anders Rosenqvist 

Personalrepresentant


