VÄLKOMMEN TILL FÖRSÄKRINGSRÄTTSDAGEN
Ett eftermiddagsseminarium med de högaktuella ämnena

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen
Tisdagen den 6 oktober 2015
kl 13.15 – 16.30 (ca)
Volvosalen, Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg
Seminarieavgift:
Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på arrangemanget.
Anmälan:
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, martin.engdahl@lansforsakringar.se eller
telefon 031-63 80 29, senast den 30 september 2015. Du kan även anmäla dig via
föreningens hemsida www.fjfgbg.se.
Programinnehåll:
Årets försäkringsrättsdag handlar om alternativ tvislösning i konsumentförhållanden.
Det pågår ett lagstiftningsarbete som syftar till att genomföra EU- direktivet om
alternativ tvistlösning för konsumenter, 2013/11/EU, samt förordning om tvistlösning
online för konsumenter, EU:s förordning 524/13. Regeringen har i juni 2015 avlämnat
förslag till ny ”Lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden”.
Detta innebär att i dag befintliga nämnder/tvistlösningsorgan eller nybildade
nämnder/tvistlösningsorgan kan ansöka om auktorisation som alternativ
tvistlösningsnämnd. Kammarkollegiet föreslås bli den myndighet som ska bedöma och
godkänna tvistlösningsorgan enligt direktivet och utöva tillsyn över de organ som
godkänts.
Annika Brickman, f. d justitieråd och ordförande i Trafikskadenämnden, satt med i den
avdelning av Lagrådet som yttrade sig över förslaget. Hon kommer ge sin syn på
lagförslaget och vad det innebär för Trafikskadenämndens och de utmaningar nämnden
står inför.
Ingela Aldrin, Kanslichef för Svensk Försäkrings Nämnder, kommer att redogöra för
hur Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättskyddsfrågor arbetar idag, vilka
anpassningar av verksamheten som behöver göras på grund av lagförslaget och vilka
utmaningar de ser i det nya förslaget.

Från ARN deltar Maria Berge, verksjurist. Maria kommer att tala om hur direktivet och
lagförslaget påverkar ARN och vilka utmaningar de ser och förändringar som bör vidtas.
Från If deltar Johan Olsson, som bl.a. ansvarar för Ifs interna om- och överprövning i
Norden. If tillämpar ett system med kundombudsmän samt en s.k. Kundpanel dit
missnöjda kunder kan vända sig. Johan kommer berätta om hur If arbetar med dessa
frågor och hur de framtida utmaningarna ser ut.
Program:
13.00 - 13.15 Inledning
Advokat Rolf Karlsson, FJF:s ordförande
13.15 - 14.15
Annika Brickman, f.d. justitieråd och
ordförande i Trafikskadenämnden

Hur ser lagförslaget ut och vad innebär
det för Trafikskadenämndens och de
utmaningar nämnden står inför

Ingela Aldrin, ansvarig för Svensk Försäkrings
Nämnder

Vad gör Svensk Försäkring? Planer för
framtiden?

Fikapaus 14.15 - 14.45
14.45 - 16.30
Maria Berge, verksjurist ARN

ARN:s roll och kommande utmaningar

Johan Olsson, ansvarig för Ifs interna omoch överprövning i Norden

Hur arbetar If med kundklagomål?

Gemensam frågestund

Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid
Göteborgs Universitet och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som f n är
ca 200 till antalet, återfinns såväl juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning på
försäkringsrätt. De främsta syftena med FJF är att främja kompetensutveckling hos medlemmarna samt
erfarenhetsutbyte mellan universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – däribland den årliga
Försäkringsrättsdagen – i olika skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s verksamhet
finansieras genom bidrag från försäkringsbranschen.
Sponsorer 2015: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, BNP Parisbas
Cardif Nordic, Crawford & Company, Folksam, Göta Lejon, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän,
Moderna Försäkringar, Rosengrens Advokatbyrå, Skandia, Tryg Forsikring, Willis och Volvo Cars.

