
Årsberetning Forsikringsforeningen 2017 – 2018 
 
Foreningens medlemstal 
 
Foreningen havde pr. ultimo marts 498 medlemmer mod 533 året før på 
samme tid (og 585 i 2015). Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende – også 
selvom en del af nedgangen nok kan tilskrives, at en række medarbejdere har 
forladt branchen de seneste år. 
 
Bestyrelsen har løbende diskuteret medlemsudviklingen, herunder om det at 
have mange medlemmer nødvendigvis er et succeskriterium. 
 
Økonomi 
 
Det er jo ikke en stor økonomi, vi er sat i spidsen for – men på den anden side 
har vi en fornuftig en af slagsen. Tillad mig at citere fra årsrapporten: ”Forenin-
gens indtægter er samlet steget med 3.750 kr. i forhold til 2016. Foreningens 
driftsomkostninger m.v. er faldet med samlet 274.836 kr. i forhold til 2016. 
Samlet er årets resultat steget med 278.586 kr. i forhold til 2016”. Dette skal jo 
ses i lyset af, at vi ikke har afholdt en konference i 2017 – som vi gjorde i 2016, 
da vi var værter for årets stipendiatkonference. 
 
Årets resultat var på 210.202 kr. 
 
Nordisk samarbejde 
 
Bente og jeg deltog i det nordiske formandskabsmøde i Helsinki i juni måned. 
Det var meget lærerigt for mig at opleve arbejdet i de andre foreninger – og 
ikke mindst den enorme forskel der er på de forskellige foreningers opgaver – 
fra Danmark, der er 100 pct. frivillig – til Sverige, der nærmest svarer til vores 
FOAK. 
 
Om disse møder egentlig giver værdi – udover at det er hyggeligt – kan jeg 
ikke vurdere på baggrund af bare et enkelt møde. 
Vi er værter for årets formandskabsmøde – og har dels sat NFT på dagsorde-
nen – men derudover er vi stadig i planlægningsfasen. 
 
Med hensyn til dette års stipendiatkonference er emnet ”Helseforsikring” – som 
umiddelbart er et spændende emne – men det er lidt for spinkelt beskrevet til, 
at vi har kunnet annoncere med det. På trods af rykkere til arrangørerne har vi 
ikke fået mere at vide. 
 
Stipendiatkonference 19. – 21. september i 2017 i Stockholm 
 
Vi havde i år fire deltagere med på konferencen i Stockholm, der havde emnet 
”Genforsikring” på programmet. De fire deltagere var: 
 
Henrik Nielsen, TRYG 
Claus Elmquist-Clausen, Alm. Brand 
Fie Louise Mortensen, Alm. Brand 
Andreas K. Anderschou, Topdanmark (nu AIG) 
 
Vi frygtede nok, at det var en lidt tynd dagsorden – men både stipendiaterne, 
Bente og jeg synes, at det var et interessant program, som svenskerne havde 
lagt. At Stockholm viste sig fra sin smukkeste side, gjorde jo ikke oplevelsen 
ringere. Stipendiaterne har indsendt deres evalueringer samt nogle one-liners, 



som vi skal/kan bruge på hjemmesiden. Arbejdet med at få det gjort ligger på 
denne talers skuldre – og der har det desværre ligget stille. 
 
NFT 
 
Endnu engang må vi rette en stor tak til Claus for hans store arbejde som 
dansk redaktør af NFT. Men vi må også erkende, at det er et Sisyfos arbejde at 
fremskaffe artikler til tidsskriftet.  
 
For at styrke arbejdet, er det dels blevet et fast punkt på bestyrelsens dagsor-
den – og vi har også sat det på som et helt centralt punkt på formandskabsmø-
det her i København til juni. De øvrige nordiske redaktører inviteres til et møde 
inden selve formandskabsmødet. 
 
Medlemsmøder 
 
Bestyrelsen har på en række møder diskuteret fremtidige arrangementer – 
både for at få konkrete ideer – men også for at arbejde os ind på, hvad det er 
som medlemmerne anno 2018 ønsker af os – ikke mindst set i lyset af de 
mange tilbud om lignende møder fra både FOAK og F&P. Men ud over de in-
terne drøftelser havde vi to medlemsmøder nemlig: 
 
1. juni om ”beredskab fra tanke til handling” og hvordan man bedst forbereder 
sig på en beredskabs-/katastrofesituation med talere fra bl.a. Beredskabsstyr-
relsen. Mødet blev holdt hos Tryg. 
 
22. november om Cybercrime med indlæg fra praktikere. Mødet blev holdt hos 
Topdanmark. 
 
Vi har planlagt et arrangement i september om fremtidens arbejdsmarked i for-
sikring – indtil videre med bekræftet deltagelse fra både DFL og FA. Vi mangler 
en fremtidsforsker. 
 
Et planlagt møde her i foråret i Københavns Lufthavn må desværre udskydes til 
efter sommerferien. 
 
Afslutning 
 
Jeg vil gerne sige tak til Trine, der efter 6 år udtræder af bestyrelsen. Trine har 
talt med et stort hjerte for liv og pensionsområdet – og har været et godt link til 
FOAK. Mange tak til Trine! 
 
Og sidst – men bestemt ikke mindst, skal der lyde en stor og meget varm tak til 
Bente Sandbæk for hendes store og engagerede indsats for Forsikringsforenin-
gen. For mit eget vedkommende går det tilbage til for 20 år siden – da Bente 
som relativ ny sekretær i foreningen skrev til mig om mit uden nordiske stipen-
dium. Bente – TUSIND TAK! 
 
 
 
 


