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Stadgar 
 

för 
 

Trafikförsäkringsföreningen 
 
 
 

fastställda av regeringen den 1 juli 1976 med ändringar 
fastställda av regeringen den 8 juni 1978, den 19 april 1990, 

den 15 februari 1996 och den 18 december 2003. 
 
 
 

§ 1 
 
Föreningen har till ändamål att, utan att bereda sig ekonomisk vinning, 
 
a) handha de angelägenheter rörande trafikskadeersättning som åvilar föreningen enligt 

trafikskadelagen, även som uppbära trafikförsäkringsavgift enligt samma lag; 
 
b) genom tullmyndighetens förmedling teckna särskild försäkring (gränsförsäkring) för motordrivna 

fordon, som införs till Sverige från annat land för tillfälligt brukande, samt föranstalta om 
godkännande dels i Sverige av utländska försäkringar för sådana fordon,  

 dels i utlandet av försäkringar för svenska motordrivna fordon; 
 
c) i övrigt handha de angelägenheter rörande trafikförsäkring, eller övrig motorfordons-försäkring 

som enligt författning eller enligt föreningens beslut skall åvila föreningen. 
 

§ 1 a 
 
Föreningen skall i skaderegleringsärende till skadelidande lämna ett motiverat besked angående 
utbetalning av ersättning om detta inte uppenbart är obehövligt. 
 
 

§ 2 
 
Medlem i föreningen är  
 
a) försäkringsgivare som av regeringen har fått tillstånd att meddela  trafikförsäkring; 
  
b) försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen (1993:1302) om 
  EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige. 
 
 

§ 3 
 
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 
 

§ 4 
 
Styrelsen består av ordförande samt lägst fyra och högst åtta andra ledamöter med personliga 
suppleanter för dessa. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande 
och eniga om beslutet. 
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Alla frågor avgörs genom enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden 
biträder. Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut i fråga i vilken han har intresse som kan strida mot 
föreningens. 
 
Styrelsen beslutar om hur föreningens firma skall tecknas. 
 
Föreningen skall ha en verkställande direktör, som utses inom eller utom styrelsen.  
 
 

§ 5 
 
Föreningen kan kära och svara inför domstol samt ingå förlikning. 
 
 

§ 6 
 
Fördelning mellan medlemmarna av inkomster och utgifter för den av föreningen bedrivna 
verksamheten sker i enlighet med bestämmelserna i trafikskadelagen eller i andra fall efter de grunder 
föreningen bestämmer. Inkomster och utgifter för sådan del av föreningens verksamhet, i vilken 
medlem ej deltagit, får ej påföras medlemmen. 
 
 

§ 7 
 
Föreningens räkenskaper skall föras enligt bokföringslagen och med iakttagande av finansinspek-
tionens föreskrifter samt sammanställas i bokslut per den 31 december varje år. Bokslutet skall vara 
verkställt senast den 1 mars påföljande år, då räkenskaperna med tillhörande handlingar och av 
styrelsen och verkställande direktören avgiven förvaltningsberättelse för senaste räkenskaps-året för 
granskning skall överlämnas till revisorerna. Dessa skall senast den 1 april avge skriftligt utlåtande 
över granskningen, vari ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören tillstyrkes 
eller avstyrkes.  
 
 

§ 8 
 
Medlem skall på styrelsens anmodan förskottera belopp som är erforderliga för uppfyllande av 
föreningens ändamål. 
 
När årets balansräkning fastställts av ordinarie föreningsstämma, skall styrelsen upprätta avräkning för 
året med medlemmarna. I avräkningen påföres medlem, som ej inbetalat begärt förskott på av 
styrelsen bestämd dag, ränta från denna dag enligt den räntefot som motsvarar riksbankens vid 
aktuell tid gällande referensränta. 
 
Om de inbetalningar, som medlem enligt avräkningen skall göra till föreningen ej betalas till fullo, skall 
bristen fördelas mellan övriga medlemmar efter samma grunder som om motsvarande kostnader 
direkt påförts dem. 
 
 

§ 9 
 
Föreningen håller ordinarie stämma i april eller maj månad varje år. Tid för sådan stämma, som hålles 
i Stockholm, bestämmes av styrelsen och delges samtliga medlemmar genom skriftlig kallelse som 
tillsammans med föredragningslista skall avsändas minst en månad före stämman. 
 
Medlem, som till behandling vid ordinarie stämma vill framställa förslag till ändring av dessa stadgar, 
skall göra detta skriftligen till styrelsen före mars månads utgång, varefter förslaget delges 
medlemmarna samtidigt med föredragningslistan. 
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Önskar medlem att annat ärende skall upptagas till behandling vid ordinarie stämma, skall förslaget 
skriftligen tillställas styrelsen senast fjorton dagar före stämman och skall i sådant fall till samtliga 
medlemmar utsändas tillägg till föredragningslistan. På samma sätt kan styrelsen anmäla ytterligare 
tillägg till föredragningslistan.  
 
 

§ 10 
 
Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 
 
 1. val av ordförande, 
 2. justering av röstlängd, 
 3. val av justeringsmän, 
 4. fråga om stämman blivit behörigen utlyst, 
 5. föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, 
 6. fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, 
 8. fråga om arvode till styrelse och revisorer, 
 9. val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter för dem, 
10. val av två ordinarie revisorer och suppleanter för dem, 
11. övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman. 
 
 

§ 11 
 
Finner styrelsen något ärende vara av sådan vikt, att det bör behandlas före nästa ordinarie 
föreningsstämma, skall styrelsen kalla till extra stämma på sätt i 9 § sägs. Stämman får dock hållas 
redan åtta dagar efter det kallelsen avsänts. På samma sätt utsätts extra stämma om minst fem med-
lemmar gemensamt hemställer om detta med angivande av vilket ärende de önskar upptaget till 
behandling.  
 
 

§ 12 
 
Vid föreningens stämmor har alla medlemmar en röst vardera. Med medlem jämställes koncern. 
Därutöver har medlem lika många röster som antalet procent av trafikförsäkrade motordrivna fordon 
under årsrisk under det år, som ligger två år före aktuellt kalenderår, avrundat till närmast hela tal. 
 
För att förslag om ändring av föreningens stadgar skall kunna upptagas till behandling krävs att minst 
2/3 av föreningens medlemmar är närvarande och för förslagets godkännande krävs minst 3/4 av de 
avgivna rösterna. Förslag framställt av finansinspektionen skall dock upptagas till behandling oavsett 
antalet närvarande medlemmar och för godkännande krävs endast enkel röstpluralitet. 
 
Övriga ärenden avgörs genom enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden 
biträder. 
 
Medlem får ej rösta i fråga rörande sådan del av föreningens verksamhet, i vilken han ej deltagit. 
 
Vid stämma får ej avgöras ärende, som ej upptagits på föredragningslistan, utom då ärendet enligt 
stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranledes av ärende, som där skall 
avgöras. 
 
Omröstning sker öppet. Val skall dock, om någon så begär, ske genom sluten omröstning. 
 
Protokoll över föreningsstämma skall tillställas medlemmarna. 
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§ 13 
 
Har försäkringsbolags tillstånd att meddela trafikförsäkring återkallats eller eljest upphört eller EES-
försäkringsgivare upphört med verksamhet i Sverige anses bolaget eller EES-försäkringsgivaren ha 
utträtt ur föreningen vid utgången av det kalenderår under vilket tillståndet eller verksamheten upphört 
att gälla. Bolaget eller EES- försäkringsgivaren ansvarar därefter endast för sin andel i skador som 
inträffat före utgången av nämnda år. Skyldighet föreligger att, om ej annan överens-kommelse träffas, 
ställa av styrelsen godkänd säkerhet för fullgörandet av denna sin ansvarighet.  
 
 

§ 14 
 
Vid tvist mellan föreningen och medlem eller mellan medlemmar i denna deras egenskap skall, där ej 
annat föranledes av de särskilda föreskrifter som gäller för medlemmarna i fråga om trafik-försäkring, 
tvisten avgöras genom skiljemän. Till skiljeman skall utses i försäkringsfrågor sakkunnig person. I 
övrigt gäller bestämmelserna i lagen om skiljemän. 
 
 

§ 15 
 
Föreningen står under finansinspektionens tillsyn. 
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