
Beretning for Forsikringsforeningen – 2020 – 2021. 
 
Det er jo mildest talt et mærkeligt år at skulle aflægge beretning for. Men det er jo ikke 
så mærkeligt – for corona har jo også sat præg på Forsikringsforeningens arbejde. 
 
Hvis man skal sige det lidt firkantet, så har foreningen jo tre kerneydelser: 
 

1) Afholdelse af faglige arrangementer for foreningens medlemmer 
2) Udsendelse af stipendiater til de nordiske landes stipendiatkonferencer – eller 

selv afholde en sådan konference. 
3) Udgivelse af Nordisk Forsikringstidskrift sammen med de svenske og norske 

forsikringsforeninger. 
 
Arrangementer 
 
Det var jo ikke muligt en stor del af året at afholde fysiske møder. Vi har derfor måtte 
gentænke vores arrangementer – og har derfor afholdt arrangementer i form af 
webinarer. Det er ikke det samme – man har ikke den samme fornemmelse af at være 
sammen med andre om en aktivitet – og der er jo i sagens natur ikke mulighed for at 
networke før eller efter arrangementet. 
 
I alt er det blevet til seks webinar siden sidste generalforsamling den 28. april – nemlig 
et webinar om: 
 
AB18 i praksis 
Cyberkriminalitet 
Generation Y&Z 
IDD – kompetencekrav 
Svindel med biler og senest 
Byggetrends 
 
Og et nyt om det nye varegruppeskema finder sted på tirsdag den 27. april. 
 

Jeg synes, at det er blevet taget godt imod – og vi har haft ganske mange tilmeldte – 
ofte flere end til de fysiske arrangementer. 
 
Nu ser det jo ud til, at restriktionerne lettes – og hvad så? Vi kan se, at det fungerer med 
webinarer – men vi må også nok erkende, at mange er ved at være lidt trætte af online 
møder. Så vores plan er, i det kommende år, at tilbyde både fysiske møder og 
webinarer. 
 
Under alle omstændigheder vil jeg gerne sige mange tak til de mange talere og 
naturligvis til Anja, der har været den overordnet ansvarlige for den tekniske afvikling af 
arrangementerne. Det er blevet lidt nemmere efter, at vi er gået over til at holde 
webinarerne på Teams – men der er stadig en praktik, herunder spørgsmål, der skal 
holdes styr på – så tak for hjælpen. 
 
 
 
 



Stipendiatudvekslingen 
 
Det andet ben er stipendiatudvekslingen. I 2020 skulle vi i Danmark stå for konferencen 
– med temaet ”forsikring og bæredygtighed/klima”, og vi havde lavet et meget 
spændende program over tre dage for stipendiaterne – og med en åben en-dags 
konference på Rungstedgaard – med Trine Gøtsche som ordstyrer og tidligere 
ambassadør Rufus Gifford som en af hovedtalerne.  
Desværre stod det os klart allerede hen på foråret, at det ikke ville være muligt at 
gennemføre konferencen i 2020 – og vi besluttede derfor på det tidspunkt at flytte den til 
efteråret i år.  
 
Vi har imidlertid fået en del tilkendegivelser fra de øvrige nordiske lande om, at de ikke 
ville gå i gang med at finde stipendiater før tidligst efter sommerferien, hvis de da 
overhovedet ville gøre det i år.  
Da det er ganske dyrt for os at gennemføre en sådan konference – og vi derfor ville 
kunne risikere at påføre foreningen et stort tab, hvis vi aflyste i sidste øjeblik - så 
besluttede vi enstemmigt for kort tid siden at flytte den endnu et år – således at vi 
gennemfører konferencen med to års forsinkelse i september 2022.  
 
Vi har drøftet, om vi skulle gennemføre noget af det som en online konference – men vi 
må nok erkende, at folk generelt er ved at være trætte af online møder – specielt, hvis 
de er meget lange. 
 
Nordisk Forsikringstidsskrift 
 
Det sidste ben, som vi står på, er Nordisk Forsikringstidsskrift – NFT – som er et fælles 
nordisk barn med en svensk hovedredaktør. Det er vi ret stolte af – og jeg vil gerne rette 
en stor tak til vores danske redaktør Claus Tønnesen for at hans store arbejde med at 
skaffe og skrive artikler.  
 
Vi er – online naturligvis – i gang med at drøfte en videreudvikling af tidsskriftet, hvor vi 
både ser på udseende og indhold. For at kvalificere disse drøftelser, er vi i gang med at 
sætte en læserundersøgelse i søen. Jeg er spændt på, hvad vi får af inputs fra den 
undersøgelse. 
 
Andet 
 
Det faste nordiske formandsskabsmøde blev også aflyst sidste år – og erstattes i år af et 
virtuelt møde. På møderne drøfter vi den kommende konference (bliver så ikke i år) – og 
almindelig erfa-udveksling. For som jeg har nævnt på tidligere generalforsamlinger, så 
er de fire nordiske forsikringsforeninger meget forskelligt organiseret – med os som den 
med mest frivilligt arbejde. 
 
Til sidst lidt om økonomien: 
 
Foreningen har i dag ca. 280 medlemmer fordelt på stort set alle selskaber i branchen. 
Foreningen finansieres dels ved medlemskontingenter, som pt. pr. medlem udgør 150 
kr. årligt (NFT inkl.) og dels ved frivillige bidrag fra selskaberne. 
 



Foreningens indtægter er samlet steget med 1.325 kr. i forhold til 2019. Foreningens 
driftsomkostninger m.v. er faldet med samlet 21.544 kr. i forhold til 2019. Samlet er årets 
resultat steget med 22.869 kr. i forhold til 2019. 
 
      
Tak! 
 
Tak til Anja, der har ydet en stor indsats som sekretær og praktiker i forbindelse med 
møder og webinarer – og naturligvis en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Det har 
været en fornøjelse at arbejde sammen med jer – selvom det har været online. 
 


