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Starfsreglur tilnefningarnefndar Sjóvá-Almennra trygginga hf. 
 
Tilnefningarnefnd starfar á grundvelli heimildar í 22. gr. samþykkta félagsins.  
Hluthafafundur setur nefndinni eftirfarandi reglur: 
 
1. Tilgangur og markmið 
1.1. Hlutverk tilnefningarnefndar er að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu í félaginu. Í störfum sínum  

skal nefndin vinna að hagsmunum allra hluthafa og gæta þess að einstaklingar sem tilnefndir eru 
búi sem heild yfir nægilegri þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk sitt. 

 
2. Skipun og samsetning 
2.1. Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum og skulu þeir kosnir á aðalfundi til tveggja ára. 
 
2.2. Stjórnarmenn félagsins, stjórnendur þess og starfsmenn skulu ekki eiga sæti í nefndinni. 
 
2.3. Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. A.m.k. einn 

nefndarmanna skal vera óháður hluthöfum sem eiga 10% hlut í félaginu eða meira. Stjórn Sjóvár 
skal meta óhæði nefndarmanna skv. 2. mgr. 18. gr. samþykkta félagsins að breyttu breytanda.  

 
2.4. Framboð til tilnefningarnefndar skal hafa borist skriflega til stjórnar félagsins eigi síðar en fimm 

dögum fyrir aðalfund. Um tilkynningu um framboð til nefndarinnar fer að öðru leyti skv. 1. mgr. 
18. gr. samþykkta félagsins að breyttu breytanda. 

 
2.5. Kosning í tilnefningarnefnd skal fara fram sem hlutfallskosning milli þeirra einstaklinga sem tilkynnt 

hafa um framboð sitt sbr. 4. mgr. 18. gr. samþykkta félagsins að breyttu breytanda. 
 
2.6. Tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins ekki síðar en 6 mánuðum fyrir aðalfund. 
 
3. Fundir 
3.1. Tilnefningarnefnd kýs sér formann úr hópi nefndarmanna á fyrsta fundi sem nefndin kemur saman. 

Nefndin skiptir að öðru leyti með sér verkum og skal sjá um að fundargerð sé færð. 
 
3.2. Nefndin skal funda að lágmarki tvisvar á starfsári og oftar ef þurfa þykir.  
 
3.3. Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund. Einfaldur meirihluti 

atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta nefndarinnar. Falli atkvæði jöfn ræður 
atkvæði formanns. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tök 
á því að fjalla um málið, sé þess kostur. 

 
4. Hlutverk og ábyrgðarsvið 
4.1. Tilnefningarnefnd hefur það hlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar 

kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar. 
 
4.2. Helstu verkefni tilnefningarnefndar eru að: 

 
a) óska eftir tillögum um framboð til stjórnar frá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund félagsins, 
b) upplýsa um hvernig hluthafar geti lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina og hvernig aðrir geta 

komið framboðum sínum á framfæri, 
c) útbúa framboðseyðublað og sjá til þess að það sé aðgengilegt á vefsíðu félagsins, 
d) sjá til þess að skil framboðstilkynninga séu í samræmi við lög og samþykktir félagsins, 
e) meta frambjóðendur út frá hæfni, reynslu og þekkingu þeirra, 
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f) meta óhæði frambjóðenda, 
g) gæta að kynjahlutföllum í stjórn félagsins, 
h) undirbúa og leggja fram tillögu að tilnefningu frambjóðenda til stjórnarsetu, 
i) greina frá því á aðalfundi hvernig nefndin hafi hagað störfum og rökstyðja tilnefningar sínar, 
j) yfirfara starfsreglur þessar og gera tillögu að breytingum til að leggja fyrir hluthafafund sé þörf á. 

 
4.3. Við undirbúning og gerð tillögu að tilnefningu frambjóðenda til stjórnarsetu skal nefndin m.a. líta 

til þess að samsetning stjórnar sé sem best í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins og hún beri 
með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Skal nefndin m.a. notast við niðurstöður 
árangursmats stjórnar er varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna. 

 
5. Heimildir 
5.1. Tilnefningarnefnd skal í störfum sínum hafa aðgang að þeim gögnum sem nefndin telur nauðsynleg 

til að gegna hlutverki sínu. Aðgangur að gögnum og starfsmönnum félagsins skal þó vera bundinn 
þeim hömlum sem gilda um aðgengi stjórnarmanna í vátryggingafélögum samkvæmt gildandi 
löggjöf og starfsreglum stjórnar. 

 
5.2. Tilnefningarnefnd er heimilt að leita til utanaðkomandi ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá 

vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. 
Nefndin skal ganga úr skugga um óhæði ráðgjafa en við það mat skal nefndin notast við sömu 
sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið. 

 
6. Trúnarðarskylda 
6.1. Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir 

öðlast vitneskju um í störfum sínum og leynt skulu fara, nema um sé að ræða málefni sem nefndinni 
ber að gera opinber vegna starfsskyldna. Þagnar- og trúnarðarskylda helst þótt látið sé af störfum. 

 
7. Gildistaka 
7.1. Starfsreglur þessar eru samþykktar á hluthafafundi Sjóvá-Almennra trygginga hf. 26. október 2018 

og öðlast þegar gildi. Starfsreglurnar skulu birtar á vefsíðu félagsins. 
 
Ákvæði til bráðabirgða 
Vegna starfa tilnefningarnefndar í tengslum við kosningu til stjórnar félagsins á aðalfundi árið 2019 skal 
þrátt fyrir ákvæði í 1., 4., og 6. mgr. 2. gr. haga kjöri og skipun í tilnefningarnefnd í samræmi við ákvæði 
til bráðabirgða við samþykktir félagsins vegna þess stjórnarkjörs og einnig vegna stjórnarkjörs á 
aðalfundi árið 2020. Auk þess skal framboð til tilnefningarnefndar hafa borist skriflega til stjórnar 
félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir hluthafafundinn 26. október 2018. Tilkynnt skal um skipun 
nefndarmanna á vefsíðu félagsins samdægurs eftir hluthafafundinn. 
 

Samþykktar á hluthafafundi 26. október 2018 


