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Inbjudan till möte med stödjande medlemmar i Riskkollegiet
Riskkollegiet är en ideell förening med syftet att öka kunskapen om risk – både hur de uppfattas och
hanteras. En del risker är mer eller mindre osäkra. Vi ser att myndigheter och företag behöver hantera
både risker och osäkerheter i verksamheten och i samhället, samt även hantera hur omvärlden reagerar
på dessa. Genom att skapa förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan
olika samhällssektorer och vetenskapliga discipliner kan man undvika vanliga misstag. Riskkollegiet vill
skapa möjligheter att förbättra kommunikation av riskvärderingar och osäkerheter kring dessa mellan
experter, lekmän och beslutsfattare. Vi kan även ge råd i risk och osäkerhetsfrågor till organisationer och
myndigheter.
Idag ordnar vi seminarier med syfte sprida information, öka kunskapen och skapa dialog mellan olika
organisationer som arbetar med risk. Vi vill även stimulera forskning och samarbete nationellt och
internationellt. Vi har en hemsida och twitter-konto där vi informerar och ger kommentarer på aktuella
händelser http://www.riskkollegiet.nu/.
Vårt vetenskapliga råd delar varje år ut ett pris för att hedra och uppmärksamma personer som genom
sin forskning bidrar eller har bidragit till att öka kunskapen om risker. Vi delar även ut resebidrag till
studerande för att stimulera kontakt med riskområdet. Vi har dock ambition att göra mer.
Som stödjande medlem kan ni få ta del av möten eller kurser kring de frågor som er organisation brottas
med. Vi kan även förmedla kontakter till experter på olika riskfrågor.
Som ett steg i vårt arbete med att göra Riskkollegiet mer tillgängligt och progressivt för våra medlemmar
bjuder vi in befintliga och potentiella stödjande medlemmar till ett möte den 20 november, kl 13 – 15 på
Bengt Dahlgren, Hammarby Allè 47, Stockholm.
Syftet med mötet är att identifiera vad ni som stödjande medlemmar vill ha ut av Riskkollegiet och hur vi
kan stärka vårt samarbete.
Agenda:
Information - Vad är Riskkollegiet. Vad har vi varit och vart är vi på väg.
Diskussion - Vad skulle ni vilja att Riskkollegiet gjorde för er organisation eller allmänt i samhället?
Sammanfattning som mynnar ut i några konkreta punkter
Anmäl er genom att skicka e-post till riskkollegiet@riskkollegiet.nu. Meddela om ni vill delta via länk
eller på plats.
Ni är välkomna att även ge synpunkter på praktiska saker som medlemsavgift och informationsspridning
som kan hjälpa oss att underlätta för er som stödjande medlemmar.
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