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Møtet ble ledet av nestleder Steinor Fuglevøag, da styrets leder vor forhindret fra å delto på
møtet.

Advokotene lngeborg Moen Borgerud og Sven tver Steen vor til stede under behandling av
sak 78/2 og innledningsvis under behandling av sok L8/3.

Fra sekretdriatet:
Anne Karin Andreassen

Dagsorden

Sak 18/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra
styremøtet L4.11.I7 (vedlegg)

$ak t8/2 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd mv. Notat av 20.02.18 fra
advokatene lngeborg Moen Borgerud og Sven lver Steen {tidligere sak27/L7 av
t4.LL.L7l (vedlegg)

Sak 18/3

Sak 18/4

Sak 18/5

Sak 18/6

Sak 7817 Eventuelt

- Strategisamling for styret

Rutiner og prosesser - avviklingstilskudd (vedlegg)

Brukerhåndboken for avtalepartene til Overføringsavtalen. Revisjon (tldligere
sak20/L7 av 06.09.17)

Utkast, årsregnskap 2017 (vedlegg)

Orientering fra daglig leder
Kapita lforva ltn i ng (ved legg)

Sa ks ka I en de r, styresa k er 20LB / 2019 (ved legg)

- Presentasjon 1.5. desember 2O17, Rådgivende Utvalg (vedlegg)

- Avkastningsrapporter fra Nordea Asset Management av 31.12.17 og
31.01.18 (vedlegg)

Tilstede:
Steinar Fuglevaag (LO Kommune)
Christer Drevsjø (Pensjonskasseforen ingen )

Morten Gjelstad (KLP)

Stein Gjerding (Spekter)
Dag BjØrnar Jonsrud (YS-K)

Espen TØrum (Finans Norge)
Torfinn Thomassen (KS)

Ragnar Hodne (SPKXobservatør)

Forfall:
Per Kristian Sundnes (KSXstyrets leder)
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1'8/1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt undertegning av protokoll fra
styremøtet 14.1.L.I7

Vedtak:
<Dogsorden ble godkjent. Protokollfra styremØtet 74.1-1-.L7 ble undertegnet ov de aktuelle
ti I ste d ev æ re n d e sty re m e d I e m m e r. >

L8/2 Status, arbeid med saker vedr. avviklingstilskudd mv. Notat av 20.02.L8 fra
advokatene lngeborg Moen Borgerud og Sven lver Steen (tidligere sak27/t7 av
14.LL.17)

Vedtak:
KNotat av 20.02.18 fra advokatene lngeborg Moen Borgerud og Sven lver Steen tas til
orientering.

Styret slutter seg til anbefalingene som fremgår ov nototets punkt 1.

Statusnotatene vil heretter inneholde oversikt over soker hvor Sikringsordningen har
besluttet å ta ut sØksmå\, med en kort angivelse av status og krovenes stØrrelse.>

18/3 Rutiner og prosesser - avviklingstilskudd

Vedtak:
<På neste styremøte, L9.06.L8, gjennomgås gjeldende rutiner og styrevedtakfor behandting
av krav fra OFA-portene til Sikringsordningen.

Styrets leder, sommen med sekretoriotsleder, inviterer KLP tit et møte omkring rutiner og
behandling av krav som oversendes Sikringsordningen.

18/4 Brukerhåndboken for avtalepartene til Overføringsavtalen. Revisjon (tidligere sak
20/17 av 06.09.17)

Vedtak:
<Styret godkienner ny versjon ov brukerhåndboken for avtalepartene tit Overføringsavtalen

Sekretoriatet foretar mindre redøksjonelle endringer før brukerhåndboken publiseres på
Si kri ngsord n i n g e ns nettsi de r. >

L8/5 Utkast, årsregnskap20LT

Vedtak:
<rStyret tar utkost til årsregnskap 201-7 til orientering.>
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18/6 Orientering fra daglig leder
- Kapitalforvaltning

Sa kska lender, styresa k er 2OLB / 2OI9
Presentasjon 15. desember 2017, Rådgivende Utvalg

- Avkastningsrapporter fra Nordea Asset Management av 31.L2.L7 og31.01.18

Vedtak:
<Styret tar sokene til orientering.>

L8/7 Eventuelt
- Strategisamling for styret

Vedtak:
<cSekretoriatsleder, sdmmen med styrets leder, utarbeider forsløg til strotegisamling for
styret.))

Gjenstående styremØtedatoer i 2018

Sikringsordningens styre:
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Protokollen er sett:

e-\ W
Per Kristian Sundnes
(styrets leder)

Uke Ukedag Dato Klokkeslett Kommentar Sted
25 Tirsdag 19.06.18 10-13 Styremøte KS Agenda Møtesenter
36 Torsdag 06.09.18 10-13 Styrem6te KS Agenda Møtesenter
47 Torsdag 22.1,1,.18 T4-17 Styremøte KS Agenda Møtesenter
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