
27.10.2010 13.23Suomen Aktuaariyhdistys -- Ajankohtaista / katselu

Page 1 of 2http://194.100.100.35:591/actuary/FMPro?-db=acajank.fp3&-format=…&-sortfield=aika&-sortorder=descend&-max=15&-recid=49&-findall=

Suomen Aktuaariyhdistys

Yhdistys

Esittely
Säännöt
Jäsenet
Historiaa
Toiminta
Kansainvänvälinen
toiminta
Kokoukset

Tiedotuslehti

Ajankohtaista
Uutiset
Jäsenille

Aktuaari

Sanasta "aktuaari"
Aktuaarin työtehtävät
Eettiset säännöt
Aktuaarikoulutus
Julkaisuja

Aktuaaritoiminnan
Kehittämissäätiö

Esittely
Säännöt
Toimintapolitiikka
Seminaarit

Muita linkkejä

Keskustelufoorumi

Freedoms and General Purposes Committee,
Eisenstadt 14.4.2005
25/4/2005 7:27

Freedoms and General Purposes Committee, Eisenstadt 14.4.2005, muistiinpanot/Esko
Kivisaari
1. Mutual Recognition Agreement
- hyväksyttiin lopullinen versio ns. Heubeck-kirjeestä, joka täsmentää, miten tulee toimia
EU:n nykytulkintojen osalta (toimitettu tiedoksi yhdistyksen hallitukselle ja shv-
lautakunnalle)
- erityisesti syytä noteerata, että ns. Upsalan aktuaarien ongelma on (Suomen aloitteesta)
uudessa versiossa hoidettu
- IAA:n piirissä otetaan laajemmin MRA esiin: monet Aasian ja Lähi-Idän maat hyväksyvät
SoA:n tai Instituten aktuaarit mutteivät muita. IAA voisi olla luonteva tapa sen sijaan, että
kukin maa tai Groupe on suoraan yhteydessä. Jos IAA ei toimi, GC voisi toimia yrittäen
saada hyväksynnän kaikille jäsenilleen
2. Groupen talous
- melko hyvässä kunnossa, ainoa keskusteltava asia oli, että edelleen toimitaan kahdella
valuutalla
3. Groupen strategia
- Optio 3 kuollut (= eurooppalainen aktuaarien yhdistys, ainoa kannattaja on Kanaalin
saaret). Kannat jakaantuvat niiden kesken, jotka kannattavat optiota 2 (yhdistysten yhdistys)
tai optiota 1 (nykyinen struktuuri), kuitenkin optiota 2 kannatetaan enemmän. Task force
jalostaa optiota 2.
- Samalla mietitään Groupen tehtävää, organisointia (komiteat) ja myös sihteeristän
resurssitarvetta ja sen perään vaikutusta jäsenmaksuun.
4. Aktuaarin riippumattomuus
- todettiin UK:ssa ja NL:ssä käytävä keskustelu
- Compulsory monitored CPD? Pakolliseksi ehkä muuallakin? Brittien monitorointi ehkä
sitä, että vaaditaan vuosittainen vakuutus jäseniltä, että osallistuneet tiettyyn määrään
CPD:tä ja sitten vaikkapa 10 prosentin otos käydään läpi ja tarkistetaan, että on todella
tapahtunut. Olisi aikamoinen ongelma pienelle yhdistykselle ilman vakinaista henkilökuntaa.
5. Suhde CEIOPS:iin
- Groupe näyttää pääsevän esiintymään seuraavaan CEIOPS:n plenary-kokoukseen
kesäkuun lopulla
6. Tapaaminen Internal Market DG:n kanssa
- noteerattiin, asiasta kirjoitettu muistio halukkaiden saatavilla
7. Kollokviot
- Valitettavan vähän (25) rekisteröintejä, koettanemme mainostaa - Suomesta kaksi henkeä,
voisi laittaa erityistiedon solvenssi II -osallistujille
- Hyvä kysymys, onko Kollokvioiden järjestäminen GC:n ydintoimintaa?
- Corporate governance, life insurance governance, with profit governance, mahdollisena
aiheena Edinburghissa 2006
- Ilmoitin, että haluamme siirtää myöhemmäksi isännyyden (Jukan mukaan on luvattu Chris
Daykinille ja ISSA:lle, että Suomessa on samana vuonna sen suunnan seminaari.
Järjestämässä on paljon ETK mukana, mutta ilmeisesti aktuaariyhdistyksen porukkaakin
pitää olla mukana tämän järjestelyissä, joten kahden kokouksen isännöinti tuntuu
ylivoimaiselta)
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8. Seuraava kokous 20.10.2005 Kyproksella
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