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Styrelsen för SäkForum får härmed lämna fdljande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2Ot7.

Funktionärer
Ordförande: Carine Spång, Botkyrka kommun
Vice ordförande: Roger Stolt, ABB
Kassör: Håkhan Andersson

Sekreterare: Jan-Peter Alm
Ledamöter
lngela Jonasson, Musikverket

Mattias Wadsten, Stockholms Universitet
Michael Hellqvist, Jula AB
Suppleanter
Anna-Karin Hermodsson, Riksarkivet

Maria Lind, Försvarsmakten
Revisorer
Bengt Kring, Fortum

Maths Rigelius, Statens Maritima museer
Revisorsuppleanter
Björn Larsson, Lunds Energikoncern AB
Jan Lundin, Emeritusmedlem
Valberedning
Sammankallande: Roland Svensson, Bildproduktion & Utbildning
Torbjörn Larm

Ann-Marie Alverås Lov6n, Järfälla kommun
Styrelsen har under 2O17 haft 7 protokollforda sammanträden, varav flera skett som
telefonsammanträden.

Medlemmar vid årets slut
Antalet betalande medlemmar: LLG
Antalet hedersmedlemmar: 4

Antalet Emeritusmedlemmar: 3

Nätverksträffar
Årsmöte
Datum: ZOLT-43-30
Plats: Militärsällskapet
Tema: Den säkerhetspolitiska utvecklingen, säkerhetshot och risker
Föreläsare: Wiseman's Wisdoms
Nätverksträff
Datum: 2017-05-08
Plats: M ilitärsällskapet
Tema: Säkerhet i kollektivtrafiken
Föreläsare: Torsten Regenholz, SL

Nätverksträff
Datum: 2OL7-LO-L9
Plats: Studiebesök vid Riksarkivets lokaler, Marieberg
Tema: Hur kan man förebygga stölder ur arkiv. Riksarkivets hantering av digitala leveranser,
med fokus på säkerhet.
Föreläsare: Marie Lennersand, Christina Olsson
Vintermingel
Datum: 2Ot7-!2-06
Plats: Stockholms Un iversitet
Tema : Evenemangssäkerhet - Melodifestivalen

Föreläsare: Karin Johannesen, Stockholms stad

Vinterminglet avslutades traditionsenligt med julbord

Samverkan

o

tidningen Skydd och Säkerhets fem nummer under 2At7 har SäkForum publicerat
artiklar med skiftande innehåll. Exempel på rubriker är: Ökad otrygghet - men stabilt
förtroende fcir polisen, lT-skandal, utsatta områden och sommarens mest märkliga
polisupplevelse, Efter 26 år som polis har Martin Fredman bytt sida. Nu är det
I

fotbollens säkerhet som gäller på heltid, Det finns inget roligare och intressantare än
säkerhet.

o

SäkForum har inlett ett administrativt samarbete med Ödt<lint Konsult AB som sköter
fakturahantering mm. Hittills har detta fungerat mycket bra.

Medlemsenkät

o

Under hösten genomfördes en medlemsenkät. En knapp fjärdedel av SäkForums
medlemmar svarade på den enkät som skickades ut tidigare i år.

En övervägande del av de som svarade tycke

att antalet nätverksträffar var lagom

och att teman och ämnen var intressanta.
En rad ämnen för kommande nätverksträffar föreslogs. T ex Nya
dataskyddsförord n ingen, Terrorhotet, studiebesök hos med lem ma r och hos
intressanta företag och myndigheter.
Styrelsen tackar alla som bidragit och kommer att använda resultatet för att utforma
verksamhetsplanen för 2018.

Medlemsinformation

o

Information till medlemmarna har lämnats i tidningen Skydd & Säkerhet, som erbjuds
medlemmar utan kostnad, via föreningens hemsida, samt via e-post till varje enskild
medlem.

Slutord

o

Styrelsen kan nu konstatera att vi kan lägga år 20L7 bakom oss och blicka fram mot

2A!8. Under året har styrelsen arbetet för att skapa fyra nätverksträffar med
intressant och spännande innehåll. Avsikten är att 2018 satsa på två nätverksträffar
med tungt och aktuellt innehåll.

o

Styrelsen vill med detta tacka för ett händelserikt och inspirerande 2Ot7.
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