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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2004-2005 

 

 
Denna verksamhetsberättelse för Riskkollegiet omfattar perioden april 2004 t.o.m. mars 2005.  
 

Styrelse, administration och ekonomi 

Vid årsmötet den 9 april 2003 valdes styrelse för två år. Årsmötet utsåg ordförande och kassör. 

Av de vid detta tillfälle valda har under år 2004 Tina Isaksson lämnat styrelsen. Styrelsen beslöt 

31 augusti 2004 att  fram till årsmötet 2005 adjungera Per Wikman till sig som 

doktorandrepresentant. Styrelsen har under större delen av verksamhetsåret och t.om. mars 2005 

varit konstituerad enligt följande:  

 

Ordförande:   Olof Söderberg 

V. ordförande: Ann Enander  

Kassör:   Stefan Backe  

Övriga ledamöter Niklas Möller  

  Peter Stern (sekreterare) 

Suppleanter:  Ulf Bäverstam 

  Marie Haag-Grönlund (redaktör för Risknytt) 

  Dick Hedberg 

  Titus Kyrklund  

Ständigt adjungerad:  Marcus Abrahamsson (webbredaktör) 

  Per Wikman (doktorandombud) 

 

 

Årsmötet 2003 valde vidare valberedning för tiden fram till årsmötet 2005 enligt följande: Ulla 

Swarén (sammankallande), Marcus Abrahamsson, Carin Sundström-Frisk och Rickard Levin.  

 

Vid årsmötet den 15 april 2004 omvaldes Gun Astri Swedjemark och Christina Rudén till 

ordinarie revisorer med Arne Hedgran och Ulf Rydberg som ersättare.  

 

Riskkollegiets kansli sköts av Sigbladh Administration HB enligt upprättat avtal. 

 

Under verksamhetsåret har 16 nya medlemmar tillkommit samtidigt som 6 medlemmar har 

utträtt. Styrelsen har beslutat att medlemmar som trots upprepade påminnelser inte har betalat 

årsavgiften per vid utgången oktober månad anses ha utträtt ur föreningen. Per den 31 december 

2004 hade föreningen 224 medlemmar. Sedan årsskiftet och t.o.m 10 mars 2005 har sju nya 

medlemmar tillkommit.  
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Riskkollegiets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.  Styrelsen föreslår oförändrad 

medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, 200 kr.  
 

Medverkande i styrelsearbetet 

Styrelsen har vidtalat Marcus Abrahamsson att vara redaktör för webbplatsen. Denne har, jämte 

Agneta Oskarsson (ordförande i det vetenskapliga rådet), varit inbjuden att som adjungerade 

delta i styrelsens sammanträden.  

 

  

Vetenskapligt råd 

Enligt stadgarna utser styrelsen ett vetenskapligt råd. Rådets uppgift är att inom Riskkollegiets 

verksamhet ta ansvar för vetenskapliga bedömningar samt att i övrigt verka för Riskkollegiets 

syften i enlighet med styrelsens uppdrag. Det vetenskapliga rådet har under större delen av 

verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Agneta Oskarsson, ordförande, 

Åke Bergman 

Åsa Boholm 

Britt-Marie Drottz Sjöberg 

Christer Edling 

Sven Erik Magnusson 

Jack Valentin  

Ivar Vågsholm  

 
I november 2004 meddelade ordföranden Agneta Oskarsson att hon inte önskade kvarstå i rådet, 

till följd av nya arbetsuppgifter. Styrelsen beslöt den 7 december 2004 att hålla posten som 

ordförande vakant tills efter årsmötet 2005. Den styrelse som väljs vid årsmötet 2005 bör ta 

ställning till frågan om ny ordförande i rådet.  

 

Kontakterna med och inom det vetenskapliga rådet sker i första hand informellt och genom e-

post. Styrelsen ser behov att utveckla samarbetsformerna med rådet.  

 

 

Doktorandnätverk  

Doktorandnätverkets huvudsyfte är att vara ett forum för doktorander som är aktiva inom 

riskforskningens olika områden och olika discipliner. Ett annat viktigt syfte är att skapa fler och 

bredare kontakter mellan doktorander och övriga inom områden relaterade till risk. 

Doktorandnätverkets e-postlista består av ca 100 personer. Genom e-postlistan skickas 

information om doktorandnätverkets och Riskkollegiets aktiviteter, men också om andra 

aktiviteter av intresse för nätverkets medlemmar. 

 

Eftersom det ständigt tillkommer nya doktorander har en uppdatering av listan inletts. I samband 

med Riskkollegiets årsmöte anordnas ett öppet möte för doktorandnätverket. Syftet är att träffas 

och diskutera vilka aktiviteter som doktorandnätverket skulle kunna anordna i framtiden. 

 

Två doktorander har suttit med i Riskkollegiets styrelse, Niklas Möller och Per Wikman 

(adjungerad som doktorandrepresentant från 31 augusti 2004 som ersättare för Tina Isaksson). 

Vidare har ytterligare en medlem i doktorandgruppen, Marcus Abrahamsson, varit aktiv som 

redaktör för Riskkollegiets webbplats. 
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Stödorganisationer 
Offentliga organ, företag, föreningar och stiftelser som stödjer Riskkollegiets syften kan bli 

stödorganisationer. Varje stödorganisation erbjuds utse fem personer som ska få samma 

information från Riskkollegiet som dess medlemmar. Stödorganisationer har inte rösträtt eller 

annat formellt inflytande i Riskkollegiet. Om stödorganisationen har minst 100 anställda är 

årsavgiften 10 000 kronor; för mindre organisationer 5 000 kronor. Vid ingången av år 2004 

fanns sju sådana stödorganisationer, nämligen Analysgruppen vid KSU (Kärnkraftsäkerhet och 

Utbildning AB), Elforsk, Kemikalieinspektionen, Krisberedskapsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Statens räddningsverk och Statens strålskyddsinstitut.  Styrelsen konstaterar 

med glädje och tacksamhet att Riskkollegiet härigenom har fått en ekonomisk bas för sin 

verksamhet.    

 

 

Föreningsmöten 

Följande medlemsmöten/seminarier har anordnats under verksamhetsåret. Mötena har varit 

öppna även för icke-medlemmar för att på så sätt stimulera till medlemskap. Referat av mötena 

förs in i Risknytt. 

 

15 april 2004: Kriterier för tolerabel risk – behövs det?  

Seminariet hölls i anslutning till Riskkollegiets årsmöte samma dag. Efter ett initiativ av 

Räddningsverket hade representanter från Intresseföreningen för processäkerhet, IPS bjudits in 

för att hålla ett inledande anförande. Vid seminariet belystes hithörande frågeställningar i inlägg 

bl.a. av Anders Jacobsson, IPS samt av Tomas Gell och Ulrika Postgård, Räddningsverket. 

 

12 oktober 2004: Humiliation as Psychological Risk Factor for Terrorism?  

Huvudtalare vid detta seminarium var Dr Evelin Lindner, psykolog och initiativtagare till ett 

globalt nätverk kallat Human Dignity and Humuliation Studies (Webbsida: 

www.humiliationstudies.org). Lindner är verksam vid bl.a. Columbia University och Oslo 

universitet.  

 

10 februari 2005: Rädsla och riskbedömningar hos Sveriges regering under andra världskriget  

Vid detta seminarium diskuterade Sverker Oredsson, professor i historia vid Lunds universitet 

samt  Bo Hugemark, överste och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien tillsammans 

med åhörarna riskrelaterade händelser under andra världskriget.  

 
 

 

Risknytt 

Styrelsen har utsett Marie Haag Grönlund att vara redaktör för medlemsbladet Risknytt. Sedan 

föregående årsmöte har Risknytt utkommit vid tre tillfällen, som 2004:2, 2004:3 och som 

2005:1. Nya nummer av Risknytt distribueras numera i första hand i elektronisk form. Tidigare 

nummer av Risknytt finns från år 2000 tillgängliga på Riskkollegiets webbplats. 

 

De nummer av Risknytt som utkommit under året har bl.a. innehållit referat av seminarier och 

symposier i föreningens regi. Doktorander har getts tillfälle att presentera sina forskningsprojekt. 

Information ges också regelbundet om föreningens kommande arrangemang. 

 

http://www.humiliationstudies.org/
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Webbplats 

Adressen till Riskkollegiets webbplats är www.riskkollegiet.nu. Styrelsen har utsett Marcus 

Abrahamsson att vara redaktör för webbplatsen. Successiva förändringar har gjorts för att 

informationen skall bli mera informativ och välstrukturerad.   

 

Styrelsearbetet i övrigt 

Den styrelse som valdes vid årsmötet 2003 har från årsmötet 2004 till årsmötet 2005 haft 5 

protokollförda sammanträden, nämligen den 31 augusti  2004,  3 november 2004,  7 december 

2004, 10 februari 2005 och 8 mars 2005.  

 

   

 

 

Slutord   

   

Styrelsen har tacksamt noterat det stöd och engagemang som medlemmarna visat för att 

Riskkollegiet också framöver ska kunna fullgöra uppgifterna att vara ett kontaktnät och att 

anordna kvalificerade sammankomster kring riskrelaterade frågeställningar. Styrelsen vädjar till 

alla nuvarande medlemmar att bidra till att sprida kännedom om och öka intresset för föreningen.  

 

Som framgått av det föregående har tre seminarier genomförts under verksamhetsåret. Åtskilliga 

uppslag för ytterligare arrangemang har diskuterats vid styrelsens möten. Några har efter hand 

avförts från fortsatt diskussion, medan flera fortfarande diskuteras och har nått en större eller 

mindre grad av konkretion. Ett av dessa uppslag har nyligen resulterat i långt framskridna planer 

på att tillsammans med Banverket den 8 september 2005 genomföra ett arrangemang med 

inriktning på risker som måste identifieras och hanteras vid planeringen av den nya 

järnvägssträckningen under Stockholms city.   

 

Styrelsen konstaterar med glädje att de seminarier som arrangerats har attraherat åtskilliga 

deltagare och att sju organisationer nu stödjer Riskkollegiet ekonomiskt. Genom fortsatt 

seminarieverksamhet hoppas styrelsen att också kunna intressera ytterligare personer som är 

verksamma inom olika riskrelaterade områden för medlemskap.   

 

 

 

På styrelsens vägnar 

 

Olof Söderberg 

Ordförande  

http://www.riskkollegiet.nu/

