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Protokoll fört vid Riskkollegiets årsmöte onsdag 14 februari 2018, 
kl. 13.00 - 16.30 (kallelse, Se bilaga 1) 
 
Plats: FOI, Gullfossgatan 6, Kista 
Närvarande: ca 20 personer 
 
Föredrag och prisutdelning 
 
Föredrag: Kärnvapen, kärnvapenhot och kärnvapenförbud  

Föredrag av Jens Wirstam, Totalförsvarets forskningsinstitut. 
Diskussioner förs för närvarande om ratificering av FN:s kärnvapenkonvention ”En kärnvapenfri 
värld” som också tilldelades Nobels Fredspris 2017.  
Jens som är fysiker och sedan 15 år anställd vid Totalförsvarets forskningsinstitut inom området 
kärnvapenfrågor berättade om sitt arbete och sina erfarenheter. Han arbetar främst på uppdrag av 
UD med tekniska frågeställningar inom kärnvapennedrustning och icke-spridningsfrågor relate-
rade till kärnvapen och är den tekniska experten i den svenska förhandlingsdelegationen vid FN. 
 
Prisutdelning och föredrag av mottagaren av 2018 års The Swedish Risk 
Academy Award to a Young Researcher” Amy Ranking, Linköpings 
universitet 
 
Amy presenterade sin avhandling ”Making Sense of Adaptations: Resilience in High-Risk 
Work”. Hennes forskning har varit inriktad på krishantering och resiliens inom flera 
tillämpningsområden. Hon har bl.a. analyserat hur människor (t.ex. operatörer och piloter) 
hanterar variationer och störningar som kräver anpassning utöver vad som är förväntat, samt 
utvecklat nya analysmetoder inom området. Hon mottog sedan ett diplom och blommor, samt ett 
bidrag på 8 000 kr från Riskkollegiets ordförande. 
 
Presentationerna var mycket bra och intressanta och uppskattades av mötesdeltagarna.  
 
Diskussionspunkter 
 
Presentation av SRA-E Nordic, Ullrika Sahlin, Lunds Universitet  
 
Diskussion kring Riskkollegiets framtida aktiviteter. Samverkan med SRA-E Nordic? 
 
Ullrika var med på länk från Lund. Hon höll en kort presentation av sig själv och om SRA-E: 
Nordic, som består av de nordiska länderna tillsammans med Baltikum och startades 2015. 
 
Ullrika presenterade några av målen för SRA-Nordic. Man har valt att göra det enkelt, de har 
inga medlemsavgifter och pengar, utan om man ordnar aktiviteter söker man sponsorer. 
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De har anordnat 3 möten hittills, i Lund, Göteborg och Esbo och kommer nästa år att vara i 
Stavanger. Mötena har lockat ca 100 deltagare hittills. Man har sökt forskningsmedel för dessa 
(och fått från t ex FORMAS) och tagit ut en viss anmälningsavgift. 
 
Man har en mail-lista med ca 240 e-mailadresser. 
 
Man anordnade en kurs i samband med mötena i Lund och Göteborg: Risk, uncertainty and 
decision making. Den var populär, och kan göras om.  
 
SRA-Nordic har en styrelse med deltagare från Finland, Danmark, Sverige, Litauen, Norge och 
från olika forskningsområden. 
 
SRA-Nordic ser många fördelar med samarbete med Riskkollegiet inom Sverige. Det kan föda in 
i det nordiska samarbetet. Man planerar även att göra ett gemensamt symposium på SRA-Europe 
i Östersund i juni, och man kan inleda en diskussion där. 
 
Mötesdeltagarna var generellt positiva och uppfattar att SRA-Nordic och RK har mycket 
gemensamt och skulle tjäna på samverkan. Bägge organisationerna har svårt att nå ut i samhället, 
och den möjligheten skulle kunna öka om man samarbetar och blir större. Då kan vi synas mer. 
Det lyftes också att vi måste anpassa oss till en ny verklighet. 
En fråga är vilket språk som ska användas. I RK har det mest varit svenska, men i SRA-Nordic 
är det mer naturligt med engelska. Om man ska rikta sig till det svenska samhället är det svenska 
som gäller, medan man i den akademiska världen kan använda mer engelska. 
Det konstateras att Riskkollegiet är viktigt för den svenska arenan. 
Man har även diskuterat samverkan med Nordiska Ministerrådet, men då krävs förslag på 
konkreta samarbetsprojekt. 
 
Utveckling av hemsidan, Per Strömsjö, Riskkollegiet 
Per höll en presentation av de tankar och diskussioner som styrelsen har haft kring hemsidan.  
 
Webbsidan kan ha olika funktioner: 
Visitkort – då är den mer statisk 
Skyltfönster – vad som är på gång inom verksamheten. Kräver uppdateringar 
Diskussionstorget – kan man debattera och diskutera frågor, t ex om fara och risk 
Backspegeln – presentera de aktiviteter vi gjort. – kräver mer jobb och en struktur som behöver 
förvaltas 
 
Dominans på skyltfönster och backspegel – anser de flesta 
Om det ska vara ett diskussionstorg ska det ske i realtid. 
 
Backspegeln – oklar nytta. Om en presentation hölls för flera år sen är det inte säkert att den är 
aktuell längre, och föredragshållaren kanske inte står för innehållet. 
Behöver vi lägga krut på att ha kvar saker på webben? Det kanske räcker med att ha material i en 
backup, som i ett arkiv? Det finns många gamla skrifter mm, de tar inte mycket minne och 
behöver kanske inte finnas tillgängliga på minuten, det kan räcka om man väntar ett par dagar. 
Frågan fortsätter att diskuteras och hanteras av styrelsen.    
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Riskkollegiets årsmöte 
 

1. Årsmötets öppnande 
Årsmötet öppnades av Riskkollegiets ordförande Synnöve Sundell-Bergman.  
 

2. Fråga om mötets behöriga utlysning 
Mötets ordförande meddelade att utlysning till årsmötet skedde den 26 januari och 
stämman fann att årsmötet utlysts på ett behörigt sätt. 
 

3. Fastställande av röstlängd 
Då det inte blev aktuellt med någon omröstning upprättades ingen röstlängd. 
 

4. Val av årsmötesfunktionärer 
Till ordförande för årsmötet valdes Synnöve Sundell-Bergman. Till sekreterare för 
årsmötet valdes Anneli Widenfalk. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes 
Birgitta Svahn och Leif Moberg. 
 

5. Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

  
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2017 

 
Synnöve Sundell-Bergman föredrog verksamhetsberättelsen (se bilaga 2) vilken inför 
stämman bifogats kallelsen och bad sida för sida om stämmans synpunkter. Kassör Liisa 
Honkaranta höll en presentation och föredrog årsredovisningen (se bilaga 3). Intäkterna 
består till stor del av stödjande organisationer och betalande medlemmar, vilka båda är 
vikande. Kostnader är främst kanslitjänster, och arrangemang (seminarier). Stämman 
godkände verksamhetsberättelsen, vilken lades till handlingarna. 
 

7. Revisorernas berättelse 
 
Leif Moberg, som tillsammans med Sten Grapengiesser varit revisor för föreningen under 
verksamhetsåret, läste upp revisionsrapporten vilken omfattar perioden 1 januari - 31 
december 2017.  Revisorerna tackade föreningens kassör och övriga styrelsen för ett 
oklanderligt arbete och Sigbladh Administration HB för en väl utförd bokföring. 
 
Revisorerna rekommenderade stämman att bevilja ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Stämman godkände revisorernas berättelse. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen (se bilaga 3). 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
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10. Ev. anmälda ärenden  
Inget anmält. 
 

11. Val av styrelse 
Enligt stadgarna utses styrelsens ledamöter för en mandatperiod av två år och 
suppleanterna för ett år. Mandattiden för ordförande Synnöve Sundell Bergman, 
sekreterare Anneli Widenfalk och ledamot Vidar Hedtjärn Swaling utgår vid årsmötet 
2018. 
 
a) Val av ordförande för två år 

Stämman antog valberedningens förslag till val av Ullrika Sahlin som ordförande för 
Riskkollegiet under kommande två år. 

b) Val av två ordinarie ledamöter för två år  
Stämman antog valberedningens förslag till val av Per Strömsjö och Anna Franzén 
som ledamöter i Riskkollegiets styrelse. 

c) Val av suppleanter för ett år  
Stämman antog valberedningens förslag att välja Vidar Hedtjärn Swaling, Linda 
Kvarnlöf, Mattias Lantz och Anneli Widenfalk, till suppleanter för en period om ett 
år. 

 
12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett år 

a) Val av revisorer  
Stämman antog valberedningens förslag, vilket innebar att till revisorer välja om Sten 
Grapengiesser och Leif Moberg. 
 

b) Val av revisorsuppleanter  
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisorsuppleant utse Jack 
Valentin.  
 

13. Val av tre personer till Riskkollegiets valberedning för två år  
Valberedningen föreslår Johan Bergström som ny i valberedningen, vilket godtogs av 
mötet.   
 

14. Fastställande av medlemsavgift för 2018 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om oförändrade medlemsavgifter, 
dvs.: 200 kronor för ordinarie medlemskap och 50 kronor för studenter och doktorander.  

 
15. Styrelsens förslag 

a) Ekonomi och budget för det kommande verksamhetsåret 
Kassören Liisa Honkaranta presenterade förslag till budget för 2018, vilken inte hade 
hunnit diskuteras i styrelsen. Det har lagts in en extra kostnad, på ca 30 000 kr för att fixa 
till webbsidan. Förslaget innebär att Riskkollegiet går med en beräknad förlust på ca 
100 000 kr under 2018. Revisorerna har inga synpunkter på det, utan ser bara positivt på 
att man använder det sparade kapitalet. Styrelsen hoppas också på fler stödorganisationer 
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och att man får sponsring för några aktiviteter under 2018. Riskkollegiets ekonomi är god 
och föreningen strävar på det hela taget efter att gå jämnt ut rent ekonomiskt.   
 

16. Övriga frågor 
Inga övriga frågor avhandlades. I samband med årsmötet avtackades Synnöve, Vidar och 
Anneli för sitt arbete i Riskkollegiets styrelse med varsin blombukett.  
 

17. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras deltagande i årsmötet, FOI 
för att de har ställt upp med lokal för mötet och Ann Isgård för hennes arbete med 
kansliet. Årsmötet avslutades. 

 
 
 
 
 

Synnöve Sundell-Bergman    
Ordförande 
    Anneli Widenfalk 

Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Moberg   Birgitta Svahn 


