
1 
 

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening 
 

 
 

 

 
 

 

 

STADGAR 
 

 

Fr.o.m. 2013-01-01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Stadgarna för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening 

Godkända enligt beslut vid möte med föreningens medlemmar 

 12-02-23 och 12-03-22 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

Volvo 

LO-klubbars 

Försäkringsförening 

 

Stadgar 
______________________________________________________________________________________ 

 

Stadgarna för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening 

Godkända enligt beslut vid möte med föreningens medlemmar 

12-02-23 och 12-03-22. 

 

Innehålls förteckning 

                         Sida                Paragraf 

Firma   3  § 1 

Ändamål   3  § 2 

Styrelsens säte   3  § 3 

Medlemskap   3  § 4 

Utträde   3  § 5,6,7 

Nytt medlemskap  4  § 8 

Avgifter   4  § 9,10,11,12 

Sjukvårdsersättning  4  § 13 

Tandvårdsersättning  5  § 14 

Ersättning för glasögon  5  § 15 

Utbetalning av förmåner  5  § 16,17,18,19 

Styrelse och firmatecknare  6  § 20,21,22,23,24 

Styrelsens årsredovisning  6  § 25 

Fondbildning   6  § 26 

Försäkringsteknisk utredning  7  § 27 

Utbetalning ur de fria fonderna  7  § 28 

Kapitalplacering  7  § 29 

Revision   7  § 30,31 

Föreningsstämma/årsmöte  7-8  § 32,33,34,35,36 

Tvist   8  § 37 

Särskilda bestämmelser  8  § 38 

Beslut om stadgeändring och likvidation 8-9  § 39,40 

Förfarande med behållna tillgångar vid  

föreningens upplösning  9  § 41 

Särskilda bestämmelser rörande krigstillstånd 9  § 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Firma 

§ 1 

 Denna understödsförenings firma är Volvo LO-klubbars Försäkringsförening. 

Ändamål 
§2 

 Målet är att stärka medlemmarnas försäkringsskydd. 
 

Styrelsens säte 
§3 

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 

Medlemskap 
§4 

Medlemskap står öppet för anställd vid AB Volvo och Volvo Personvagnar AB med tillhörande 
dotterbolag i Sverige som är medlem i LO-anslutet förbund. 
För anställda i bolag som avskiljs från något av Volvo bolagen kvarstår medlemskapet för de som var 
medlemmar innan avskiljningen ägde rum 
Medlemskap söks skriftligen på därför avsedd blankett. Vid bolagsbyte inom Volvobolagen skall 
medlem snarast inkomma med ny medlemsansökan för att kvarstå med obrutet medlemskap. 
Medlemskap föreligger från och med den kalendermånad, för vilken första avgift erlagts. 
    

        Utträde  
            §5 
Utträde ska skriftligen meddelas på avsedd blankett. Medlem som slutar vid Volvobolagen utträder 
ur föreningen. För nya medlemmar from 2013-01-01 som utträder utan att sluta vid något av 
Volvobolagen gäller 3 månaders uppsägningstid då ersättning ej utgår. 
Uppsägningstid gäller ej för medlem som slutar vid något av Volvobolagen eller vid övergång till 

något av tjänstemannaförbunden. 

 

§ 6 

Från medlemskap utesluts den som genom svikligt förfarande förskaffat sig eller sökt sig förmåner. 

   

§ 7 

Då medlem utträtt eller uteslutits kan varken medlem eller medlemmens rättsinnehavare göra 

anspråk på medlemmens erlagda avgifter eller annan del av tillgångarna. 
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Nytt medlemskap 
§8 

Den medlem som utträtt eller uteslutits, kan åter beviljas nytt medlemskap, om föreningens styrelse 

härför finner särskilda skäl. Den som beviljas nytt medlemskap enligt första stycket, blir berättigad till 

ersättning enligt § 13, 14, 15, 28 efter 6 månader från inträde i föreningen. Om synnerliga skäl 

föreligger kan styrelsen fatta beslut om annan karenstid. Under väntetiden skall stadgad avgift 

erläggas. 

Avgifter 
§ 9 

 Medlemsavgiften är 118 kronor per månad 

§ 10 
Då medlemsavgiften inte dras via lönen, skall medlem själv inbetala avgiften. 
Medlem bär själv ansvar för att avgiften inkommer i tid till föreningen 
Medlemsavgiften vid månadsbetalning skall vara inbetald senast den siste innevarande månad. 
Om medlemsavgift inte betalas, kan ej heller några ersättningar utbetalas. 
Om medlem efter brev ej reglerat skulden av medlemsavgift riskerar medlem att bli utesluten. 
 

§ 11 
Avgiften erläggs på tid och plats samt sätt som bestäms av styrelsen. 

 
§ 12 

Då föreningens tillgångar finnes otillräckliga för verksamhetens behöriga utövande, skall på förslag av 
styrelsen på föreningssammanträde beslutas, att erforderliga medel skall erläggas med lika belopp 
för samtliga medlemmar. 

 
Sjukvårdsersättning 

§ 13 
Ersättning ges för medlem, sambo, maka/make samt registrerad partner och barn under 18 år. 
Ersättning erhålls för kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling, mammografi, cytologi och 
läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet som uppfyller villkoren för prisnedsättning enligt 
förordningen om prisnedsatta läkemedel m.m. För medförsäkrad person skall personbevis lämnas till 
föreningen första gången ersättning söks. 
   
För medlem utges ersättning med 75 % av kostnaderna, dock max 2475 kronor per kalenderår. 
 För medförsäkrad utges ersättning med 50 % av kostnaderna, dock max 600 kronor per kalenderår. 
 För barn utges ersättning med 50 % av kostnaderna, dock max 600 kronor. 
 
Ersättning för privatläkare som inte är anslutna till försäkringskassan eller landstinget ersätts med 75 

% av avgiften för primärvårdstaxan till medlem och 50 % av egenavgiften för primärvårdstaxan till 

medförsäkrad person. 

Ersättning utgår inte i följande fall 
1. Ersättning utges inte för kostnad som arbetsgivare eller annan enligt lag eller utfästelse är pliktig 
att ersätta. 
2. Ersättning utges inte för vård och läkemedel som föreskrivits i utlandet. 

3. Ersättning utges inte för dygnskostnader i samband med vård på sjukhus. 

4. Ersättning utges inte för resor i samband med läkarvård och sjukvårdande behandling. 
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Tandvårdsersättning 
§ 14 

Ersättning ges för medlem. 
Ersättningen utgår enligt nedan närmare angivna bestämmelser. 

 
1. Ersättning utges enbart för tandvård som utförts i Sverige, och uppfyller villkoren för tandvård 

enligt lagen om allmän försäkring. 

2. Ersättning utges med 75 % av patientavgiften eller frisktandvårdsförsäkringen, dock med högst 

2250 kronor per medlem och kalenderår 

3. Ersättning utges inte för uteblivet besök, kosmetisk tandvård eller tandvårdsmaterial mm. 

Glasögonersättning 
§ 15 

Ersättning ges för medlem. Ersättning utgår enligt närmare angivna bestämmelser. 

1.    Ersättning utges för synfelsoperation med högst 5000 kronor. 
För glasögon eller kontaktlinser som för medlem föreskrivits av läkare eller legitimerad optiker samt 
ersättning för reparation eller underhåll av glasögonbågar med 75%  dock med högst 1200  kronor 
per medlem och kalenderår. Om ersättning för synfelsoperation tas ut så får medlem ej ersättning 
för linser eller glasögon under en 4 årsperiod därefter. Ersättning kan ej heller ges för både 
glasögon/linser och synfelsoperation under samma år. 
2. För beviljande av ersättning fordras aktuellt syntest eller recept.  
3. Ersättning utges endast för glasögon eller kontaktlinser som medlem införskaffat i Sverige. 

 

Utbetalning av förmåner 
§ 16 

Förmåner från föreningen utbetalas på tid och sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen äger föreskriva 

hur rätt att utfå förmåner skall styrkas. 

 § 17 

Varje betalningstillfälle utjämnas ersättningen för varje kvitto till hela kronor genom bortfall av 

örestalen 

 § 18 

Vid utbetalning av förmåner görs avdrag för obetalda avgifter. 

 § 19 

Förmåner och återbetalning av medlemsavgiften utbetalas inte om den som är berättigad att 
uppbära förmån/återbetalning inte har gjort anspråk på denna inom sex månader efter det att han 
fick kännedom om sin fordran. 
De medlemmar som har nyttjat föreningen under innevarande år, återfår ej inbetald medlemsavgift. 
Styrelsen kan dock medge undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl därtill finns. 

  

 
 



6 
 

Styrelse och firmatecknare 
§ 20 

Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter samt 2 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs 
på ordinarie föreningsårsmöte. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar 
styrelsen sig själv.   
Valbar till styrelseledamot är varje medlem, som tillhört föreningen minst 3 år och är anställd i 
Göteborg. Valet gäller för 2 år. Av de första gången valda skall dock ordföranden och, efter lottning, 1 
annan ledamot än kassören samt 1 ersättare avgå efter 1 år.  Avgående styrelseledamot och 
ersättare kan återväljas. 
 

§ 21  
Styrelsen är beslutsför, när 3 ledamöter är närvarande. Är endast 3 närvarande, erfordras för giltigt 
beslut att alla är om beslutet ense. Är flera närvarande, gäller såsom styrelsens beslut den mening, 
om vilken de flesta rösterna förenar sig, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av 
ordförande vid sammanträdet. 
 

§ 22  
Styrelsens medlemmar är på sätt lag stadgar ansvariga för sin förvaltning. 

 
§ 23 

Föreningens firma tecknas av kassören eller vice kassören samt två av styrelsens övriga ordinarie 
ledamöter i förening. 
 

§ 24 
Sker ändring i avseende på de till styrelseledamöter eller styrelseersättare utsedda personerna eller 
ifråga om rätten att teckna föreningens firma eller ändras föreningens postadress, skall styrelsens 
ordförande därom ofördröjligen göra anmälan hos finansinspektionen för registrering. 
 

Styrelsens årsredovisning 
§ 25 

1. Föreningens räkenskaper skall per den 31:a december varje kalenderår (räkenskapsår) i 
fullständigt bokslut sammanföras. 
2. Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avgiva redovisning för förvaltningen av föreningens 
angelägenheter genom avlämnade av berättelse rörande verksamheten under året 
(förvaltningsberättelse) jämte redogörelse för föreningens ställning vid räkenskapsårets utgång 
(balansräkning)samt för intäkter och kostnader under året (resultaträkning). 
3 Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter. Minst en månad 
före det föreningssammanträde, å vilket redovisningshandlingarna och revisorernas berättelse skall 
framläggas, skall styrelsen till revisorerna i huvudskrift eller avskrift avlämna redovisningshandlingar 
för det förflutna räkenskapsåret. 

  
Fondbildning 

§ 26 
1. Vid bokslut skall vad som av föreningens intäkter för sjukvårdsförsäkringsverksamheten 
ej åtgått för kostnaderna för denna verksamhet under räkenskapsåret avsättas till en 
försäkringsfond, benämnd sjukvårdsfonden. 
 
2. Efter medgivande av finansinspektionen kan medel i sjukvårdsfonden överföras till en fri fond, 
benämnd understödsfonden. Vid bokslutet tillföres vardera fond räntor på sitt kapital. 
 
3. Av föreningens förvaltningskostnader skall 100 % belasta sjukvårdsförsäkringsverksamheten. 
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 Försäkringsteknisk utredning 
§ 27 

År 1977 och därefter vart femte år skall föreningens styrelse låta verkställa och till finansinspektionen 
insända försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid närmast föregående årsslut. 

 
Utbetalning ur de fria fonderna 

§ 28 
Utbetalning ur understödsfonden. 

Ur understödsfonden utges undantagsfallsbidrag till medlemmar, medförsäkrade och barn under 18 
år som drabbats av svåra sjukdomar för kostnader utöver vad som ersätts enligt 
§ 13. Bidraget utges med belopp som i varje enskilt fall beslutas av styrelsen. Ersättning utges en 
gång per kalenderår. 
 

Kapitalplacering 
§ 29 

Kapitalplacering ska ske enligt föreningens placeringspolicy. Föreningen skall dock för skuldtäckning 
ha minst två års premieinbetalningar placerade på sätt som angives i försäkringsrörelselagen 
(2010:2044). 
 
Värdehandlingar skall förvaras i brandsäkert skåp. 

  
Revision 

§ 30 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs på årsmötet två revisorer 
samt två ersättare för dessa. En av revisorerna skall vara godkänd revisor. 

  
§ 31 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår (verksamhetsår) avge en av dem undertecknad 
revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före det i § 32 omförmälda 
ordinarie föreningssammanträde. Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för resultatet 
av revisorernas granskning samt ett uttalande, huruvida årsredovisningen uppgjorts enligt gällande 
lagar. Revisionsberättelsen skall vidare innehålla ett uttalande i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna samt särskilda uttalanden om faställande av balansräkningen och 
resultaträkningen. 

 
Föreningsstämma/årsmöte  

§ 32 
Föreningsstämma/årsmöte hålls i Göteborg före mars månads utgång på tid och plats, som styrelsen 
bestämmer. 
Vid ordinarie protokollfört årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
a) styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året och revisorernas berättelse, 
b) fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 
c) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen 
 omfattar, 
d) fastställande av budget för ett år och i samband därmed bestämmande av arvoden till 
 styrelseledamöter och revisorer, 
e) val av ledamöter och ersättare i styrelsen, 
f) val av revisorer, 
g) övriga frågor som väckts av styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar. 
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§ 33 
1. Extra sammanträde med föreningens medlemmar hålles när styrelsen finner det lämpligt eller 
revisorerna skriftligen med angivande av skälet det påfordrar. Extra sammanträde skall även av 
styrelsen utlysas, då det för angivet ändamål skriftligen begärs av minst 30 medlemmar eller i annat 
fall minst en tiondel av föreningens medlemmar. 
2. Ärende, som ej angetts i kallelse till sammanträde och som ej särskilt meddelats medlemmarna 
enligt föreskrift i stadgarna, får avgöras på sammanträdet endast om ärendet enligt lagen om 
understödsföreningar eller stadgarna skall förekomma på sammanträdet eller omedelbart föranledes 
av ärende, som skall avgöras på sammanträdet. 
 

§ 34 
Sammanträden öppnas av styrelsens ordförande. Vid frånvaro av ordförande, av annan ledamot av 
styrelsen, varefter närvarande medlemmar väljer ordförande vid sammanträdet. 
 

 
§ 35 

Jämte vad i övrigt gäller om utövande av rösträtt och fattande av beslut skall 
a) varje medlem har en röst, 
b) ej tillåtet att rösta för andra än sig själv, med eller utan fullmakt, 
c) som föreningens beslut gälla den mening, för vilken de flesta rösterna avgives, och 
d) vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. 
 

§ 36 
Kallelse till sammanträde även som andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på 
därför avsedda platser. Kallelse till sammanträdet skall ske senast två veckor före ordinarie och en 
vecka före extra sammanträde. 
 

Tvist  
§ 37 

Tvist mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller medlem av föreningen skall avgöras i 
domstol. I första hand bör styrelsen söka förlikning i tvisten. 
 

Särskilda bestämmelser 
§ 38 

Vid strejk, lockout eller arbetsnedläggelse av annan anledning vid bolagen samt farsot eller annan för 
föreningens bestånd vådlig händelse skall styrelsen kalla till styrelsesammanträde för fattande av 
beslut, huru skall förfaras. 
 

Beslut om stadgeändring och likvidation 
§ 39 

Förslag om stadgeändring eller likvidation kan väckas av styrelsen, revisorerna eller enskild medlem. 
Förslag av annan än styrelsen skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast två månader före 
föreningsstämman, där förslaget första gången skall behandlas. 
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§ 40 
För giltighet av beslut om ändring av dessa stadgar fordras att samtliga röstberättigade förenat sig 
därom eller beslutet fattas på två på varandra följande föreningssammanträde och på det 
sammanträde, som sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. För giltighet av beslut 
om föreningens trädande i likvidation gäller, utöver vad som fordras för giltighet av beslut om 
stadgeändring, att minst ett av de sammanträden, på vilka beslutet fattas, skall vara ordinarie. 
 
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen underställas 
tillsynsmyndigheten för godkännande genom anmälan för registrering och får ej verkställas innan 
registreringen skett. Beslut om likvidation skall av likvidatorerna ofördröjligen underställas 
tillsynsmyndigheten för godkännande genom anmälan om registrering. 
 

 
Förfarande med behållna tillgångar vid föreningens upplösning 

§ 41 
Har föreningen trätt i likvidation och kommer inte överlåtelse till stånd, skall, sedan den kallelsen å 
föreningens okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi och alla kända skulder betalats, de 
vid föreningens upplösning behållna tillgångar användas till något med medlemmarnas intressen 
förenligt ändamål, varom medlemmarna beslutar på föreningssammanträde. 
 

Särskilda bestämmelser rörande krigstillstånd 
§ 42 

1. Med krigstillstånd förstås här krig, vari Sverige befinner sig eller annat förhållande som  
Kungl. Maj: t e.d. avseende på tillämpligheten av lagen (1959:118) om krigsansvarighet för liv och 
invaliditetsförsäkring jämställes med sådant krig. 
2. Förmåner från föreningen utges inte för tid, då krigstillstånd råder. Ej heller skall avgifter som 
belöper å samma tid erläggas. 
 

 
 

 I övrigt gäller för föreningen lagen 1972:262 om understödsföreningar 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
  

 


