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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2007-2008
Denna verksamhetsberättelse för Riskkollegiet omfattar perioden april 2007 t.o.m. mars 2008.
Styrelse, administration och ekonomi
Styrelsen har under verksamhetsperioden varit konstituerad enligt följande:
Ordförande:
V. ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ledamöter:
Suppleanter:

Ständigt adjungerad:
Revisorer:
Revisorssuppleanter:

Jan Olof Snihs
Lena Kecklund
Marcus Abrahamsson
Olof Söderberg
Niklas Möller (doktorandombud)
Per Wikman-Svahn (doktorandombud och redaktör för Risknytt)
Ulf Bäverstam
Dick Hedberg
Eva Thörnelöf (webbredaktör)
Ann Thuvander
Britt-Marie Drotz Sjöberg (ordförande för det vetenskapliga rådet)
Misse Wester-Herber
Ulf Rydberg
Gun-Astri Swedjemark
Christina Rudén

Valberedning för tiden från årsmötet 2007 och till årsmötet 2009 är: Peter Stern
(sammankallande), Stefan Backe, Richard Levin och Lars Erik Warg.
Riskkollegiets kansli sköts av Sigbladh Administration HB enligt upprättat avtal.
Under verksamhetsåret har 12 nya medlemmar tillkommit samtidigt som 34 medlemmar har
utträtt (varav 19 borttagna p.g.a. ej betald årsavgift trots flera påminnelser). Medlemsantalet 31
mars är därmed 181. 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 2007 hade föreningen 179 medlemmar.
Riskkollegiets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen. Styrelsen föreslår oförändrad
medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, 200 kr.
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E-post: riskkollegiet@riskkollegiet.nu

Org.nr 802400-7299
Tel. 08 - 731 43 95
Hemsida: www.riskkollegiet.nu

Pg: 63 58 95 - 6
Fax: 08 - 731 43

Medverkande i styrelsearbetet
Eva Thörnelöf är redaktör för webbplatsen. Britt-Marie Drotz Sjöberg (ordförande i det
vetenskapliga rådet) har varit inbjuden att som adjungerad delta i styrelsens sammanträden,
vilket skett genom personlig närvaro eller per telefon. Peter Modin har anlitats som konsult att
utarbeta ett system för informationsspridning, se nedan.

Vetenskapligt råd
Enligt stadgarna utser styrelsen ett Vetenskapligt Råd. Rådets uppgift är att inom Riskkollegiets
verksamhetsområde ta ansvar för vetenskapliga bedömningar samt att i övrigt verka för
Riskkollegiets syften i enlighet med styrelsens uppdrag. Det Vetenskapliga Rådet kan också
genomföra ett årligt seminarium på något för Riskkollegiet relevant tema (enl. instruktionen, se
nedan)
Det Vetenskapliga Rådet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Britt-Marie Drottz Sjöberg, ordförande,
Åke Bergman
Åsa Boholm
Christer Edling
Sven Erik Magnusson. Avgick och ersattes genom styrelsebeslut 07-12-13 av Kurt Petersen,
LTH
Jack Valentin
Ivar Vågsholm
Det Vetenskapliga Rådet har under det gångna året utarbetat en instruktion avseende sin roll och
uppgifter i relation till Riskkollegiet, se bil.1. Instruktionen skall vara vägledande för såväl
styrelsen som rådet och det är bådas förhoppning att samarbetet därefter blir tätare och mera
effektivt bl.a. i rådets roll som motor i utvecklingen av kollegiets verksamhet.
Det Vetenskapliga Rådet har under året verkat genom att dess ordförande har deltagit i styrelsens
möten som adjungerad och där aktivt och konstruktivt bidragit med synpunkter i många av de
frågor som diskuterats av styrelsen, bl.a. om seminarier, informationsspridning och ett ”pris” för
någons insats inom riskområdet, se nedan.
På grund av hög arbetsbelastning och de opraktiska förhållanden som boende i Norge och vara
rådets ordförande i Sverige innebär har Britt-Marie kommit till slutsatsen att hon inte kan och
orkar fortsätta som ordförande på det effektiva sätt hon önskar. Detta är fullt förståeligt men inte
desto mindre beklagligt. Britt-Marie är mycket kunnig med stora vetenskapliga meriter, har ett
gott omdöme, är lätt att samarbeta med och har en mjuk och behaglig personlighet.
Hon har också lyckats med den viktiga uppgiften att hitta en fullgod ersättare. Jack Valentin är
villig att vara ordförande under en övergångstid fram till årsmötet 2009, varefter Ivar Vågsholm
tar på sig uppgiften som vice ordförande under samma tid för att sedan ställa sig till förfogande
som ordförande. Styrelsen har uttryckt sin stora tillfredsställelse över denna lösning och tog det
formella beslutet därom 3 april 2008.

Doktorandnätverk
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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. Genom
öppna möten för doktorandnätverket kan doktorander träffas och diskutera vilka aktiviteter som
doktorandnätverket skulle kunna anordna i framtiden.
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 WikmanSvahn.

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 2008
fanns sju sådana stödorganisationer, nämligen Analysgruppen vid KSU (Kärnkraftsäkerhet och
Utbildning AB), Elforsk, Kemikalieinspektionen, Krisberedskapsmyndigheten,
Naturvårdsverket, Statens räddningsverk och Statens strålskyddsinstitut. Riskkollegiet är mycket
tacksamt för dessa bidrag och har härigenom en ekonomisk bas för sin verksamhet.
Styrelsen kommer att kontakta andra eventuellt intresserade stödorganisationer för bidrag bl.a.
för att kunna bredda sin ekonomiska bas för stödjande verksamhet för sina medlemmar.
Sådan stödjande verksamhet för medlemmarna avses ske dels genom projektet ”Förstärkt
nyhetsbevakning och kommunikation för Riskkollegiet” (se nedan), dels genom ökad
seminarieverksamhet. Det är styrelsens förhoppning att resultatet av det nämnda projektet också
är av intresse för nuvarande och potentiella stödorganisationer. Intresset för stöd kan också
stimuleras genom bättre marknadsföring av kollegiets verksamhet, vilket har påbörjats genom
utdelning av en informationsbroschyr vid seminarier. Förfrågan om förslag till seminarier och
annan verksamhet av kollegiet som skulle vara av speciellt intresse för organisationen kan också
öka intresset.
Föreningsmöten
Tre medlemsmöten/seminarier har anordnats under verksamhetsåret, se nedan. Möten av detta
slag är öppna även för icke-medlemmar för att på så sätt stimulera till medlemskap. Referat av
mötena finns i Risknytt.
Medlemsmötet 4 maj 2007: Risker ur ett etiskt perspektiv
Seminariet organiserades av Riskkollegiet som ett seminarium till årsmötet samma dag.
Seminariet var den vartannat år återkommande Lindell-föreläsningen av en särskilt inbjuden
gästföreläsare, som denna gång var professor Sven Ove Hansson, KTH. Presentationen följdes
av en intressant och livlig diskussion.
Medlemsmötet 1 november 2007: Risker för individ och samhälle – Begrepp, jämförelser,
uppfattningar, kommunikation
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Seminariet organiserades av Riskkollegiet och Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).
Seminariet inleddes med korta presentationer baserade på en rapport från KASAM och följdes av
en paneldebatt där frågorna lyftes från kärnavfallsproblematiken till det mer generella planet.
Debatten leddes av Britt-Marie Drottz-Sjöberg. Frågorna tilldrog sig stort intresse och seminariet
lockade många åhörare. Seminariet dokumenterades i ett specialnummer av Risknytt, se nedan
Medlemsmötet 19 februari 2008: Den vadderade faran: Hur stor får risken vara i ett
trygghetsnarkomanernas land?
Seminariet organiserades av Riskkollegiet. Föredragshållare var David Eberhard, överläkare och
chef på Stockholms läns psykiatriska akutmottagning vid St. Görans sjukhus. Presentationen
följdes av en paneldebatt som även denna gång leddes av Britt-Marie Drottz-Sjöberg. Det var
många åhörare och de deltog aktivt i debatten. Ett sammanfattande referat av seminariet
publiceras i Risknytt.
Medlemsmötet 24 april 2008 kommer att innehålla två presentationer varav en i samband med
en prisutdelning. Mer om detta i nästa års årsberättelse.
Seminarier är en bra form för spridning av kunskap och information om riskfrågor. Den ger
också deltagarna möjlighet att ställa frågor och direkt få klarlägganden och kompletterande
information vid behov. Fortsatta seminarier diskuteras av styrelsen och ges stort utrymme vid
varje styrelsemöte. Riskkollegiets medlemmar och dess stödorganisationer inbjuds att också
komma med förslag till seminarier.

Risknytt
Per Wikman-Svahn har varit redaktör för Riskkollegiets nyhetsbrev Risknytt under
verksamhetsåret. Sedan föregående årsmöte har 2 nummer av Risknytt utkommit, med bl.a.
referat av seminarier som hållits under verksamhetsåret. Nya nummer av Risknytt distribueras
numera i första hand i elektronisk form. Tidigare nummer av Risknytt finns från år 2000
tillgängliga på Riskkollegiets webbplats. Nästa nummer utkommer efter årsmötet 2008.

Webbplats
Adressen till Riskkollegiets webbplats är www.riskkollegiet.nu. Eva Thörnelöf 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 2007 har till årsmötet 2008 haft 6 protokollförda
sammanträden, nämligen den 11 juni 2007, 18 september 2007, 1 november 2007, 13 december
2007, 19 februari 2008 och 3 april 2008.
Styrelsen startade för ungefär ett år sen ett projekt kallat ”Förstärkt nyhetsbevakning och
kommunikation för Riskkollegiet”. Syftet med projektet har varit att
- utöka kommunikationen med medlemmarna
- fånga in riskvetenskapliga nyheter
- kommunicera information om händelser (konferenser o.d.) som kan vara av intresse för
medlemmarna
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Projektets första fas är nu genomförd vilket innebär en kartläggning av aktörer,
informationskällor etc. inom riskområdet. Listan med organisationer etc. och länkar kommer att
läggas ut på hemsidan. Arbete fortsätter med att undersöka möjligheten att ta fram en
”nyhetslista” delvis baserat på redan genomförd kartläggning av informationskällor. Det fortsatta
arbetet inom fas två innebär en kontinuerlig uppdatering av nyhetslistan som sedan läggs in på
Riskkollegiets hemsida. En del av detta kommer att användas till Riskkollegiets nyhetsbrev i
Risknytt.
Styrelsen har också diskuterat olika förslag att stimulera och uppmuntra arbete på riskområdet
genom att på lämpligt sätt belöna en förtjänstfull insats på området. Styrelsen har fastnat för ett
förslag att genom ett ärofullt hedersomnämnande uppmärksamma en speciell insats inom
riskområdet. Styrelsen har också efter förslag från det Vetenskapliga Rådet beslutat om
pristagare 2008, vilket kommer att högtidligen överlämnas vid årsmötet 2008.

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 - verka för förbättrad kommunikation mellan lekmän, beslutsfattare och experter främja forskning och särskilt verka för tvärdisciplinärt samarbete - verka för tillkomsten av
välunderbyggda beslutsunderlag - 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 mycket att lära för att möta behovet av beredskap, om riskbedömningar och behovet av
goda beslutsunderlag i samhället. En bred kunskap och erfarenhet av riskhantering ger ingen
garanti för riktiga beslut men förbättrar oddsen avsevärt.
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
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