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ASIS SWEDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

MEDLEMMAR 

ASIS medlemsantal i Chapter 197 per den 12 november 2019 var 195 betalande medlemmar att 

jämföras med medlemsantalet i november 2018 som var 210 medlemmar. Totalt antal svenskar med 

ASIS medlemskap uppgick till 195 vilket medför att den svenska avdelningen erhåller chapteravgifter 

från 74% Av de betalande medlemmarna var 2 pensionärsmedlemmar, 1 studentmedlem och 3 

lifetime medlemmar. Av de 195 medlemmarna är 23 kvinnor vilket motsvararar ca 12% av 

medlemsantalet.  

De medlemmar som valt att avsluta sitt medlemsskap under detta år har angivit som orsaker 

- Bytt arbetsuppgifter från säkerhetsbranschen 

- För lite tillbaka i form av evenemang 

- För dyrt 

STYRELSEN 

Styrelsen kommer under året ha genomfört 13 stycken styrelsemöten inklusive årsmötet.  

Andrew Spry Ordförande 

Lars Zetterström Vice Ordförande 

Carl-Johan Wallenklev Sekreterare  

Jonas Sandmark Eriksson Kassör 

Amanda Schröder central programgrupp 

Magnus Fjällström programgrupp syd 

Cay Pettersson programgrupp Sthlm 

Emil Egeltoft Webmaster 

Michael Sandelius medlemshantering 

Josephine Linder Women in Security & Young Professionall 

Monika Johannesen Marknad och Kommunikation 
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EKONOMI 

Räkenskapsåret sträcker sig mellan 2018-09-01 till 2019-08-31. 

Årets resultat är en förbättring jämfört med fjolårets med ett överskott om 70 500 SEK mot förra 
räkenskapsårets överskott om 51 800 SEK. 

Föreningens utgifter har setts över och på de poster som kan minskas har detta gjorts. 

Dessvärre fortsätter de negativa trenden i antalet betalande chapter medlemar vilket genererar 
sämre siffror för medlemsintäkter. 

PROGRAM OCH AKTIVITETER 

Under året har det planerats och genomförts seminarium med olika teman, föreläsare och sponsorer. 

Majoriteten av aktiviteterna har genomförts i Stockholm och enstaka i Göteborg. Förutom aktiviteter 

initierade från svenska chaptret har medlemmarna även haft möjlighet att åka på konferensen ASIS 

Europe 2019 i Rotterdam och Global Security Exchange 2019 i Chicago. 

Under året har programgruppen fokuserat på att sätta ihop ett program med intressanta talare och 

aktuella ämnen som på olika sätt berör befattningar i säkerhetsbranschen. Förutom 

kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte syftar seminarierna även till att knyta nya kontakter. I 

genomsnitt har det varit ett trettiotal medlemmar på respektive aktivitet.  

Efter seminarierna har vi fått en positiv respons från deltagarna och vi har försökt få in synpunkter, 

förbättringsförslag och idéer till framtida event för att involvera och engagera medlemmarna.  

December 2018 

Rubrik: Ska vi nöja oss med normativa krav för inbrottsskydd? (Stockholm) 

Sponsor: Projsec 

Den 18 december arrangerade Projsec tillsammans med ASIS tre tillfällen för medlemmarna att 

lyssna på en föreläsning om huruvida vi ska nöja sig med normativa krav för inbrottsskydd. Därefter 

följde en visning av angreppssätt mot en vägguppbyggnad. Det fanns även möjlighet för deltagarna 

att själva testa att angripa vägguppbyggnaden. Det avslutades med frågor och diskussion.  

Januari 2019 

Rubrik: Certifiering och rekrytering (Stockholm) 

Sponsor: Företagsuniversitetet 

Den 28 januari hölls ett seminarium på Företagsuniversitetet där representanter från ASIS berättade 

om vilka certifieringar som ASIS International erbjuder och hur det svenska chaptret arbetar för att 

underlätta certifieringar. Till seminariet hade ASIS även bjudit in representanter från 

Företagsuniversitetet och Stöldskyddsföreningen för att ge sin syn på certifiering och 

kompetensutveckling. 
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Februari 2019 

Rubrik: Afterwork på At Six med ASIS (Stockholm) 

Sponsor: At Six Hotel 

Den 21 februari välkomnade ASIS sina medlemmar på en afterwork på At Six hotell. Inledningsvis 

berättade säkerhetschefen på At Six kort om säkerhetsarbetet på hotellet och därefter var det öppet 

för mingel och nätverkande för deltagarna. 

Mars 2019 

Rubrik: Säkerhetsskydd 

Sponsor: Telia 

Den 28 mars bjöds det in till ett seminarium om säkerhetsskydd där föreläsare från Vattenfall och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltog. Vattenfall berättade om hur de 

genomför säkerhetsprövning på personal som ska delta i säkerhetsklassat arbete och MSB 

presenterade sin nya e-utbildning i området säkerhetsskydd. 

April 2019 

Rubrik: Kan vi möta motståndskraften till morgondagens säkerhetsutmaningar (Stockholm) 

Sponsor: Everbridge 

Den 2 april bjöd Everbridge in ASIS medlemmar till ett kostnadsfritt frukostseminarium med 

föreläsare från Everbridge och Swedish Cyber Crime Center. Föreläsarna behandlade aktuella 

frågeställningar som Hur jobbar din organisation för att säkerställa medarbetarnas trygghet? och Hur 

upprätthåller vi verksamheter när kritiska händelser sker som vid terrorattacken i Stockholm? 

Maj 2019 

Rubrik: Resesäkerhet och Duty of Care (Stockholm) 

Sponsor: Tempest 

Den 2 maj genomfördes ett seminarium på Tempest med föreläsare från SAAB och SVT. Respektive 

organisation berättade hur de hanterar och arbetar med resesäkerhet och Duty of Care för sina 

anställda som ofta befinner sig i högrisk- och konfliktdrabbade områden. Under seminariet fanns 

även utrymme för frågor och diskussion. 

Rubrik: Hot mot demokrati, myndigheter och offentliga personer (Stockholm) 

Sponsor: KnowIt 

Den 22 maj genomfördes ett seminarium med föreläsare från Regeringskansliet, Åklagarmyndigheten 

och KnowIt som alla arbetar i ledande befattning med säkerhetsfrågor. Under seminariet fick 



                     
       

   

ASIS Sweden chapter 197 
Box 6259 
102 34 Stockholm 
 

www.asis.se 
org.nr 802017-5306 

deltagarna en inblick i vilka hot, risker och utmaningar som myndigheter, offentliga personer och 

representanter från den svenska demokratin utsätts för dagligen. 

Juni 2019 

Rubrik: Föreläsning om narkotikaläget och gatulangningen i Göteborg (Göteborg) 

Sponsor: Gothia Towers Göteborg 

Den 12 juni genomfördes en föreläsning med föreläsare från Polisen och Gothia Towers som 

tillsammans gav en inblick i narkotikasituationen och gatulagningsproblematiken i centrala Göteborg. 

September 2019 

Rubrik: Den perfekta upphandlingen (Stockholm) 

Sponsor: Stanley Security 

Den 25 september bjöd ASIS in till ett seminarium med föreläsare från Upphandlingsmyndigheten, 

Kronan Säkerhet AB och Stanley Security. Under seminariet fick deltagarna flera perspektiv på hur 

den perfekta säkerhetsupphandlingen kan gå till. 

Oktober 2019 

Rubrik: Stockholms Stad ordningsvakter (Stockholm) 

Sponsor: Stöldskyddsföreningen 

Den 16 oktober genomfördes ett seminarium med temat Stockholms Stad ordningsvakter. 

Föreläsarna representerade Stockholms stad och Nokas och delade med sig av framgångsfaktorer 

och fällor, men gav även tips på hur dessa kan undvikas.  

November 2019 

Rubrik: Studiebesök på Kronofogdemyndigheten (Göteborg) 

Sponsor: Kronofogdemyndigheten 

Den 14 november anordnades ett studiebesök på Kronofogdemyndigheten i Göteborg. 
Säkerhetsrådgivare på Kronofogden berättar om hur de arbetar med att ta emot besökare på ett 
säkert sätt och verksamheten i övrigt. 

 

MARKNAD, INFORMATION OCH HEMSIDAN 

Tillhandahållit olika annonser i Aktuell Säkerhet gällande våra kommande eller utförda event, 

alternativt lyft fram exempelvis Young Professionals i annonsen 

Under året har mindre förbättringar med hemsida lanserats som ger mer modern design och 

ävenfungerar i mobil. Ny LinkedIn sida för föreningen har skapats som används parallellt med 
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gruppen ”ASIS International Sweden Chapter 197 -members only”. Dropbox används för lagra 

dokument för föreningen. Äldre FTP lösning har tagits bort. För att möjliggöra spårbarhet av både 

mottagna och skickade mejl och underlätta för nya styrelsemedlemmar så styrelsen gått över till 

arbeta direkt i ASIS e-posttjänst. Vår hemsida leverantör Crystone har köps upp av Binero men det 

bedöms inte föranleda någon påverkan på funktion och pris för vår tjänst. Beskedet är att Crystone 

ska leva kvar som separat bolag/tjänst. 

ASIS INTERNATIONAL 

I mars hölls årets Europakonferens i Rotterdam med ett tiotal deltagare från Sverige. 

Årets Global Security Exchange (GSX) arrangerades i Chicago i början av september och ett tjugotal 

deltagare från Sverige närvarade. 

 

Styrelsen ASIS Sweden 

Stockholm november 2019 

 

Andrew Spry    Lars Zetterström  Carl-Johan Wallenklev 

 

Jonas Sandmark Eriksson  Magnus Fjällström  Amanda Schröder  

 

Monika Johannesen   Michael Sandelius  Emil Egeltoft 

 

Cay Pettersson    Josephine Linder 


