
Årsstämman i AB Svenska Spel 2018 
Komplettering den 28 mars 2018 av förslag till beslut 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Erik Strand väljs till ordförande vid 
stämman. 
 
15. Beslut om antalet styrelseledamöter 
Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan 
suppleanter. 
 
16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter 
Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av 
nästa årsstämma ska utgå med 355 000 kronor till styrelsens ordförande och med 
160 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.  
Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 
40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot för tiden 
intill utgången av nästa årsstämma. 
Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 
15 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 7 500 kronor till ledamot för tiden 
intill utgången av nästa årsstämma. 
Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom projektutskottet ska arvode om 25 000 
kronor utgå till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot för tiden intill 
utgången av nästa årsstämma. 
Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till 
arbetstagarrepresentant. 
 
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
Aktieägaren föreslår följande personer till styrelseledamöter för tiden intill utgången 
av nästa årsstämma: 
Erik Strand, ordförande, omval 
Eivor Andersson, ledamot, omval 
Eva-Britt Gustafsson, ledamot, omval 
Lars Nilsson, ledamot, nyval 
Johan Strid, ledamot, omval 
Hélène Westholm, ledamot, omval 
Fredrik Åhlberg, ledamot, omval 
Aktieägaren föreslår att Erik Strand ska väljas till styrelsens ordförande. 
  



Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter: 
De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant 
kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda 
bolagsstämmovalda ledamöter. 
Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av 
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och 
bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn 
könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy. 


