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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2005-2006 

 

 
Denna verksamhetsberättelse för Riskkollegiet omfattar perioden april 2005 t.o.m. mars 2006.  
 

Styrelse, administration och ekonomi 

Vid årsmötet den 19 april 2005 valdes styrelse för två år. Årsmötet utsåg ordförande och kassör.. 

Styrelsen har under verksamhetsperioden varit konstituerad enligt följande:  

 

Ordförande:   Jan Olof Snihs 

V. ordförande: Lena Kecklund  

Sekreterare:                       Peter Stern 

Kassör:   Stefan Backe  

Övriga ledamöter: Niklas Möller (doktorandombud) 

Suppleanter:  Ulf Bäverstam 

  Per Wikman-Svahn (doktorandombud och redaktör för Risknytt) 

                                            Dick Hedberg 

  Titus Kyrklund  

                                            Eva Thörnelöf 

Ständigt adjungerade:  Marcus Abrahamsson (webbredaktör) 

                                           Britt-Marie Drotz Sjöberg (ordförande för det vetenskaliga rådet) 

 

Revisorer:                           Christina Rudén    

                                            Arne Hedgran  

Revisorssuppleanter:          Ulf Rydberg 

                                            Gun-Astri Swedjemark        

 

Årsmötet 2005 valde vidare valberedning för tiden fram till årsmötet 2007 enligt följande: Ulla 

Swarén (sammankallande), Marcus Abrahamsson, Ann Enander och Rickard Levin.  

 

Riskkollegiets kansli sköts av Sigbladh Administration HB enligt upprättat avtal. 

 

Under verksamhetsåret har 14 nya medlemmar tillkommit samtidigt som 22 medlemmar har 

utträtt. Medlemsantalet 31 mars är därmed 217. Styrelsen har tillämpat tidigare beslut att 

medlemmar, som trots upprepade påminnelser inte har betalat årsavgiften per vid utgången 

oktober månad, anses ha utträtt ur föreningen. Per den 31 december 2005 hade föreningen 215 

medlemmar. Sedan årsskiftet och t.o.m 31 mars 2006 har 2 nya medlemmar tillkommit.  

 

Riskkollegiets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen.  Styrelsen föreslår oförändrad 

medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, 200 kr.  
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Medverkande i styrelsearbetet 

Styrelsen har vidtalat Marcus Abrahamsson att vara redaktör för webbplatsen. Han har dock 

avsagt sig fortsatt förordnande som ansvarig för webbplatsen. Han har, jämte Britt-Marie Drotz 

Sjöberg (ordförande i det vetenskapliga rådet), varit inbjuden att som adjungerad delta i 

styrelsens sammanträden. Även föregående ordförande för Riskkollegiets styrelse, Olof 

Söderberg, har deltagit i några möten för uppföljning och kontinuitet.  

 

  

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 verksamhetsåret haft 

följande sammansättning: 

 

Britt-Marie Drottz Sjöberg, ordförande, 

Åke Bergman 

Åsa Boholm 

Christer Edling 

Sven Erik Magnusson 

Jack Valentin  

Ivar Vågsholm  

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

post. Styrelsen ser behov att utveckla samarbetsformerna med rådet. Vid ett styrelsemöte 

utvecklade dess ordförande några idéer om rådets roll som ett nätverk med huvudsakligen 

följande funktioner: att utgöra och främja ett kontaktnät för olika slags praktisk och teoretisk 

riskhantering i samhället, att fånga upp problem och skilda perspektiv i samband därmed och att 

utifrån detta samt ledamöternas verksamhet och kontakter för övrigt lämna förslag till styrelsen 

på seminarier och andra aktiviteter som kan hjälpa till att föra frågorna och utvecklingen på 

riskområdet framåt. 

 

Det vetenskapliga rådet kommer att utveckla dessa idéer vidare.  

 

 

Doktorandnätverk  

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

riskforskningens olika områden och 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. 

 

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

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

som redaktör för Riskkollegiets webbplats. 

 

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 
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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 2005 

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

Utbildning AB), Elforsk, Kemikalieinspektionen, Krisberedskapsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Statens räddningsverk och Statens strålskyddsinstitut. Riskkollegiet är mycket 

tacksam för dessa bidrag och har härigenom en ekonomisk bas för sin verksamhet.    

 

 

Föreningsmöten 

Ett medlemsmöte/seminarium har anordnats under verksamhetsåret: 8 september (se nedan). 

Möten av detta slag är öppna även för icke-medlemmar för att på så sätt stimulera till 

medlemskap. Referat av mötena förs in i Risknytt. Dessutom har Riskkollegiet varit 

representerat i Tillsynsforums konferens om ”Riskbedömning som grund och metod för tillsyn”, 

26 januari 2006 på World Trade Center i Stockholm. Information gavs då om Riskkollegiet, dess 

syfte och verksamhet. Tillsynsforum är ett nätverk för statliga myndigheter och länsstyrelser med 

tillsynsuppgifter.  

 

Medlemsmötet 8 september 2005: Riskhantering i Citybanan. 

Seminariet organiserades av Riskkollegiet i samverkan med Banverket. Citybanan blir en sex 

kilometer lång dubbelspårig järnvägstunnel från Stockholms södra till Tomteboda med nya 

pendeltågsstationer i city och vid Odenplan. Seminariet kom att fokusera på de risker som 

projekt Citybanan medför. Presentationer hölls av Bengt Bellander och Carina Wänglund, 

Banverket, Omar Harrami, Räddningsverket, Karin Magnusson, AF-Process och Staffan 

Abrahamsson, Boverket, och följdes av en intressant och livlig diskussion. 

 

Styrelsen har under hösten 2005 samlat in och diskuterat ett antal förslag till kommande 

medlemsmöten under 2006. Det första kommer i samband med årsmötet 2006.  

 

 

Risknytt 

Styrelsen har utsett Per Wiklund-Svahn till redaktör för medlemsbladet Risknytt. Sedan 

föregående årsmöte har Risknytt 2005:2 utkommit under hösten 2005 med en presentation av 

nya styrelsen och ett referat av seminariet om Citybanan. Nästa nummer utkommer i anslutning 

till årsmötet 2006. Nya nummer av Risknytt distribueras numera i första hand i elektronisk form. 

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

 

Syftet med Risknytt är bl.a. att referera seminarier och symposier i föreningens regi samt övriga 

intressanta bidrag till riskdiskussionen. Doktorander ges tillfälle att presentera sina 

forskningsprojekt. Information ges också regelbundet om föreningens kommande arrangemang. 

Riskkollegiets äldre skrifter på riskområdet finns numera genom vänligt tillmötesgående på SSI. 

 

 

Webbplats 

Adressen till Riskkollegiets webbplats är www.riskkollegiet.nu. Marcus Abrahamsson har under 

verksamhetsåret varit redaktör för webbplatsen. Successiva förändringar görs för att 

informationen skall bli mera informativ och välstrukturerad.   

 

Styrelsearbetet i övrigt 

Den styrelse som valdes vid årsmötet 2005 har till årsmötet 2006 haft 5 protokollförda 

sammanträden, nämligen den 20 maj 2005, 8 september 2005, 11 november 2005, 26 januari 

http://www.riskkollegiet.nu/
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2006 och 14 mars 2006. Vidare har en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat med frågan om 

nyrekrytering och hur Riskkollegiet skall marknadsföras för att nå nya medlemmar.  

 

Styrelsen har också för sin egen kompetensuppbyggnad börjat kombinera styrelsemöten med ett 

miniseminarium av någon expert från den organisation styrelsen för tillfället besöker för sitt 

sammanträde. Exempel är information på Strålskyddsinstitutet, SSI, om riskbegreppet i samband 

med slutförvar av kärnavfall och på Krisberedskapsmyndigheten, KBM, om pågående utredning 

av organisatoriska förändringar i myndighetsansvar och uppgifter i samband med bl.a. kriser och 

riskhantering. Liknande presentationer ger impulser till ämnen för större seminarier. 

 

 

Slutord   

Riskkollegiets syfte enligt stadgarna är att vara ett kontaktnät för dem som är intresserade av 

riskfrågor och att inom riskområdet främja informationsutbyte om kunskapskällor och 

verksamheter. Riskkollegiet skall också verka för förbättrad kommunikation mellan lekmän, 

beslutsfattare och experter - främja forskning och särskilt verka för tvärdisciplinärt samarbete 

samt verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag och verka för internationellt 

samarbete.  

 

Det är en ambitiös programförklaring men målet är klart anpassat till verkliga behov i samhället 

nämligen att öka kunskapen i frågor, som inbegriper risker, hur risker uppfattas och hanteras. Det 

finns i år särskild anledning att uppmärksamma och lära sig om riskfrågor; hur de hanterades av 

samhället i samband med tsunamikatastrofen i slutet av 2005 och Tjernobylolyckan för jämnt 20 

år sedan. Det finns mycket att lära om behovet av beredskap, om riskbedömningar och behovet 

av goda beslutsunderlag.  

 

Har vi blivit bättre? Ja, i situationer vi tidigare har erfarenhet av. Men som alltid vid oväntade 

händelser med allvarliga konsekvenser konfronteras beslutsfattare av nya förutsättningar, andra 

bedömningsfrågor, risker, osäkerheter m.m. En bred kunskap och erfarenhet av riskhantering ger 

ingen garanti för korrekta beslut men förbättrar oddsen avsevärt. 

 

Frågorna för Riskkollegiets verksamhet är därför ständigt aktuella och med den medvetenheten 

driver vi verksamheten vidare. Medlemmarnas fortsatta stöd och engagemang i riskfrågor är 

väsentliga 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.  

 

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ser fram mot det nya med nya utmaningar 

och insatser för medlemmarna och deras förkovran på riskområdet. 

 

På styrelsens vägnar 

 

Jan Olof Snihs 

Ordförande  
 

 


