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RISKKOLLEGIET

– svensk förening för riskvetenskap

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2001-2002
Denna verksamhetsberättelse för Riskkollegiet omfattar perioden 23 april 2001 fram till årsmötet
2002.
Styrelse, administration och ekonomi
Vid årsmötet den 23 april 2001 valdes styrelse för två år. Årsmötet utsåg ordförande och kassör.
Sedan styrelsen konstituerat sig har den haft följande sammansättning:
Ordförande:
V. ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Övriga ledamot:
Suppleanter:

Olof Söderberg
Sven-Ove Hansson
Misse Wester-Herber
Titus Kyrklund
Ann Enander
Sten Grapengiesser
Marie Haag-Grönlund (redaktör för Risknytt)
Dick Hedberg
Jana Fromm (doktorandombud)

Vid årsmötet valdes Gun Astri Swedjemark och Christina Rudén till ordinarie revisorer med Arne
Hedgran och Ulf Rydberg som ersättare för dessa. Dessa val avsåg tiden fram till årsmötet 2002.
Årsmötet valde vidare valberedning för tiden fram till årsmötet 2002 enligt följande: Jack Valentin
(sammankallande), Åke Munkhammar, Carin Sundström-Frisk och Mattias Öberg.
Riskkollegiets kansli sköts av Sigbladh Administration HB enligt upprättat avtal.
Per den 25 mars 2002 hade föreningen 232 medlemmar. Riskkollegiets ekonomiska ställning framgår
av årsredovisningen.
Medverkande i styrelsearbetet
Styrelsen har vidtalat Christina Rudén att fungera som doktorandombud när Jana Fromm var
förhindrad att närvara samt Marcus Abrahamsson att vara webbredaktör. Dessa båda, samt Agneta
Oskarsson (ordförande i det vetenskapliga rådet), har varit inbjudna att som adjungerade delta i
styrelsens sammanträden.
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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 följande sammansättning:
Agneta Oskarsson, ordförande,
Åke Bergman
Åsa Boholm
Britt-Marie Drottz Sjöberg
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.
Ledamöter i rådet bistår vid planering av föreningens arrangemang. Ett gemensamt sammanträde
mellan styrelsen och det vetenskapliga rådet ägde rum den 12 november 2002 (se vidare nedan).
Doktorandgrupp
Doktorandgruppens huvuduppgift är att vara ett forum för kontakter mellan doktorander som är
aktiva inom riskforskningens olika områden och olika discipliner. En annan viktig uppgift är att skapa
fler och bredare kontakter mellan doktorander, seniora forskare och övriga aktiva inom områden
relaterade till risk, samt att sprida information om riskrelaterade frågor. Doktorandgruppens möten
har varit öppna för icke-medlemmar. Doktorandgruppen har en e-postlista med ca 100 doktorander
som är intresserade av riskforskning.
Riskkommunikation
Den 3 maj 2001 besöktes doktorandgruppen av Gunilla Jarlbro från avdelningen för Medie- och
Kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och dessutom föreståndare för Institutet för
mediastudier i Stockholm. Seminariet hölls på KTH och hade titeln ”Att kommunicera det som inte
kan förutses”. Ett tiotal doktorander deltog.
Riskforskning och tvärvetenskap
Den 20 november 2001 höll professor Roger Kasperson från Stockholm Environment Institute ett
informellt seminarium med doktorandgruppen på temat “riskforskning och tvärvetenskap”. Ett
trettiotal doktorander deltog i evenemanget som hölls i KTH:s lokaler i Stockholm.
Medlemsmöte för doktorander
Efter Kasperson-seminariet hölls ett medlemsmöte för doktorander där idéer för framtida aktiviteter
diskuterades.
Föreningsmöten
Följande medlemsmöten/seminarier har anordnats under året. Mötena har varit öppna även för
icke-medlemmar för att på så sätt stimulera till medlemskap. Referat av mötena förs in i Risknytt.
Risk ur ett folkhälsoperspektiv
Den 27 september 2001 ledde professor Ragnar Andersson (riskhantering, Karlstads universitet) ett
möte på ovanstående tema. Ett tjugotal medlemmar deltog vid mötet som anordnades hos
institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.
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Mitt perspektiv på risk
I anslutning till ett möte mellan styrelsen och det vetenskapliga rådet den 12 november 2001
presenterade ledamöter i detta personliga reflektioner under ovanstående tema. Följande ledamöter
medverkade vid mötet, som anordnades hos Naturvårdsverket med ett tjugotal medlemmar
närvarande:
Agneta Oskarsson, professor livsmedelstoxikologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Åke Bergman, professor miljökemi, Stockholms universitet
Britt-Marie Drottz Sjöberg, professor socialpsykologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, Trondheim
Sven-Erik Magnusson, professor brandteknik, Lunds universitet
Jack Valentin, vetenskaplig sekreterare, Internationella strålskyddskommissionen.
Zoonoser - Smitta från djur till människor – Är oron befogad?
Under ledning av ledamoten i vetenskapliga rådet Ivar Vågsholm, laborator Zoonoscentrum vid
Statens veterinärmedicinska anstalt, ägde ett seminarium med ovanstående tema rum den 12 mars
2002. Lokal var Naturvårdsverket. Vid mötet, som besöktes av ett 50-tal personer, medverkade
följande personer med förberedda bidrag:
Roland Lindqvist, statens livsmedelsverk (Livsmedelsburna zoonoser)
Björn Olsen, bl.a. Umeå universitet (Fästing/Fågelburna infektioner)
Dan Christensson, bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet (Rävens lilla bandmask)
Johan Carlsson, socialstyrelsen (Mjältbrand – gammal risk i ny förpackning).
I samband med årsmötet den 18 april 2002 planeras två presentationer:
Åsa Boholm, ledamot i vetenskapliga rådet, professor socialantropologi vid förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet och forskare vid CEFOS (Centrum för offentliga studier) kommer att berätta
om Nationella mål och lokala invändningar – om lokaliseringskonflikter i samband med
moderniseringen av Västkustbanan. Vidare kommer Per-Erik Malmnäs, professor i teoretisk filosofi
Stockholms universitet att redogöra för planer på att upprätta ett nationellt tvärvetenskapligt centrum
för riskanalys.
Risknytt
Styrelsen har utsett Marie Haag Grönlund att vara redaktör för medlemsbladet Risknytt. Sedan
föregående årsmöte har Risknytt utkommit vid två tillfällen, som nr 2001:2-3 (dubbelnummer) och
som nr 2001:4. Risknytt distribueras numera i första hand i elektronisk form. De nummer av Risknytt
som utkommit under året har bl.a. innehållit referat av seminarier och symposier i föreningens regi.
Doktorander har givits tillfälle att presentera sina forskningsprojekt. Information ges också
regelbundet om föreningens kommande arrangemang.
Webbsida
Adressen till Riskkollegiets webbplats är www.riskkollegiet.nu. Styrelsen har utsett Marcus
Abrahamsson att vara webbredaktör. Förändringar har gjorts av webbsidan för att den skall bli mera
informativ och välstrukturerad.
Styrelsearbetet i övrigt
Den styrelse som valdes enligt de nya stadgarna vid årsmötet 2001 har fram till årsmötet 2002 haft
åtta protokollförda sammanträden, nämligen den 18 maj 2001 (konstituerande möte), 20 juni 2001,
31 augusti 2001, 12 oktober 2001, 12 november 2001 (tillsammans med vetenskapliga rådet), 11
december 2001, 14 februari 2002 och 4 april 2002. Förutom planeringsarbete inför de aktiviteter som
redovisats ovan har bl.a. följande åstadkommits.
1. En ny folder om föreningens verksamhet har tagits fram. Foldern sprids vid föreningens
arrangemang och vid andra tillfällen av styrelsens medlemmar. Foldern vänder sig både till
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enskilda personer och till organisationer och företag som kan vilja stödja Riskkollegiet (jfr punkt
2).
2. 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. Stödorganisationer under år
2001 har varit Kemikalieinspektionen, Statens Räddningsverk och Statens strålskyddsinstitut.
Styrelsen har arbetat aktivt för att öka antalet stödorganisationer. Riskkollegiet är för sin fortsatta
verksamhet beroende av ekonomiska bidrag av denna art.
3. Den balansräkning som redovisades vid årsmötet 2001 och som avsåg årsskiftet 2000/2001,
innehöll bl.a. en skuldpost om 60 500 kr. Beloppet utgjordes av resterande medel från en
utbetalning från Naturvårdsverket.
Bakgrunden var följande. År 1997 utbetalade Naturvårdsverket 75 000 kr till Riskkollegiet som
förskott på ett utredningsuppdrag. Av olika skäl kunde detta projekt inte genomföras i avsedd
omfattning. I september 2001 redovisade styrelsen till Naturvårdsverket vad som genomförts av
uppdraget samt de kostnader som uppstått, 14 500 kr. I december 2001 anhöll styrelsen om
förlängd dispositionsrätt av mellanskillnaden 60 500 kr. och föreslog att medlen skulle användas
för seminarieverksamhet av gemensamt intresse för Naturvårdsverket och Riskkollegiet.
Naturvårdsverket har tillstyrkt detta förslag. Nämnda 60 500 kr ska användas för att täcka
kostnader i samband med tre seminarier under åren 2002 och 2003. Seminariernas innehåll
planeras i samråd med Naturvårdsverket.
4. En ny logotyp för Riskkollegiet har tagits fram och kommer att presenteras inom kort.
Slutord
Den utökning av styrelsen som blivit följden av Rikskollegiets nya stadgar har medfört att det blivit
möjligt att på ett annat sätt än tidigare fördela förekommande arbetsuppgifter på flera personer.
Samtliga ledamöter och suppleanter har vid olika tillfällen tagit ansvar för genomförandet av olika
uppgifter.
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. I synnerhet bådar det starka intresset inom
doktorandgruppen gott för framtiden. Styrelsen vädjar till alla nuvarande medlemmar att bidra till att
sprida kännedom om och öka intresset för föreningen.
Det är glädjande att vi under året har ökat medlemsantalet från 219 till 232 personer. En ökad bredd
på föreningens aktiviteter kan bidra till att intressera fler personer att bli medlemmar. Föreningens
ekonomiska situation behöver emellertid förbättras för att det ska vara möjligt att i praktiken planera
och genomföra engagerande och kvalificerade evenemang. Ett viktigt steg i denna riktning har tagits
genom det samarbete med Naturvårdsverket som redogjorts för i det föregående. Det är angeläget att
intressera ytterligare stödorganisationer för Riskkollegiets verksamhet Andra möjligheter att för
framtiden förbättra föreningens ekonomi bör också diskuteras.

På styrelsens vägnar
Olof Söderberg
Ordförande

