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1. Pensionist i FSP fremsatte fire forslag på FSP’s generalforsamling den 14. april 2011:


at den sidste kontooversigt som et medlem modtager, skal omfatte perioden fra 1.
januar og indtil den sidste dag i måneden før udbetaling af pension påbegyndes.
Nedstemt. FSP’s bestyrelse har dog efterfølgende meddelt, at man vil gennemføre
forslaget, sandsynligvis først fra primo 2013. Vi følger sagen med henblik på at
fremskynde starttidspunktet.



at brevet, som udsendes primo året til pensionister med oplysning om evt. regulering af
pensionen, skal indeholde en individuel beregning, der viser hvordan FSP er kommet
frem til resultatet. Nedstemt. FSP’s bestyrelse har efterfølgende meddelt, at man vil
gennemføre forslaget, sandsynligvis først fra primo 2013. Vi følger sagen med
henblik på at fremskynde starttidspunktet til primo 2012.



at FSP’s vedtægter: § 8 nyt stk. 6 ændres således, at FSP’s pensionister bliver
repræsenteret i bestyrelsen. § 8 stk. 6-11 bliver herefter § 8 stk. 7-12. Nedstemt. Vi
foreslår at ændring af vedtægten droppes. Pensionist i FSP må søge
repræsentation i bestyrelsen ved valg på generalforsamlingen.

2. Pensionist i FSP vil i 2011 i en dialog med FSP arbejde for:


at FSP nedsætter et Pensionistudvalg, som får til opgave at rådgive FSP i forhold som
har pensionisternes interesser, herunder fremkomme med forslag til en FSP
pensionistinformation. Udvalget skal bestå af pensionister og repræsentanter fra FSP’s
sekretariat/bestyrelse. Drøftet med FSP’s formandskab og direktør den 16. juni
2011. Vi afventer tilbagemelding og følger op på sagen.



at der gives alle pensionister, der ønsker det, mulighed for at foretage et omvalg fra
Afdeling Traditionel til Afdeling Markedsrente. For at den enkelte kan bedømme
konsekvenserne skal der udarbejdes et materiale, som beskriver de muligheder og risici
der er ved et omvalg. Omvalg2011 gennemført. Vi har drøftet en model for de
resterende medlemmer i FSP Gennemsnitsrente med FSP’s ledelse den 16. juni
2011 med en garanteret del på ca. 75 % og en ugaranteret del på ca. 25 %, herved
skulle betaling for ydelsesgaranti kunne undgås.



at der fremlægges en økonomisk plan som viser konsekvenserne for FSP, når det
såkaldte Solvens II direktiv omsættes til dansk lovgivning i 2012/13. Kan først
iværksættes når vi kender lovgrundlaget.

3. Pensionist i FSP vil i 2011 arbejde for:


at den fine tilgang af medlemmer til Pensionist i FSP i 2010 fortsætter i 2011, og sikre
at FSP-seniorer får en sober og objektiv information om vore pensionsforhold. Pr. 1.
august 2011 har vi passeret 750 medlemmer. (På generalforsamlingsdagen den 14.
april 2011 passerede vi medlem nr. 500).



at der laves en udredning, der beskriver om det er rimeligt at pensionister betaler for
ydelsesgaranti. Endnu ikke iværksat.



NY – at der fremover bliver fuld åbenhed om FSP’s investeringer, d. v. s. at
ethvert medlem har ret til at få fuld indsigt i FSP’s aktiver. FSP’s bestyrelse skal
på generalforsamlingen fremsætte investeringsstrategi for det kommende år.



NY – Det er initiativgruppens vurdering, at der er behov for en analyse af FSP’s
fremtid, først og fremmest set i lyset af medlemmernes interesser og tarv. Vi vil
derfor arbejde for at der igangsættes et analysearbejde, der skal afdække hvilke
muligheder og alternativer, der består.
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