ASIS Sweden chapter 197
Box 6259
102 34 Stockholm
www.asis.se
org.nr 802017-5306

STOCKHOLM 2017-11-23

ASIS SWEDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
MEDLEMMAR

ASIS medlemsantal i Chapter 197 per den 8 november 2017 var 230 betalande medlemmar att
jämföras med medlemsantalet i november 2016 som var 317 medlemmar. Av de betalande
medlemmarna var 3 pensionärsmedlemmar och 3 studentmedlemmar. Av de 230 medlemmarna är
22 kvinnor vilket motsvararar ca 10% av medlemsantalet.
De medlemmar som valt att avsluta sitt medlemsskap under detta år har angivit som orsaker
-

Bytt arbetsuppgifter från säkerhetsbranschen

-

För dyrt

-

För lite tillbaka i form av evenemang

Styrelsen har aktivt rekryterat nya medlemmar på Säkerhetskamerans dag 2016 och SKYDD 2016. Det
har vid flertalet tillfällen framförts att det är alltför krångligt att bli medlemm och att flertalet har
givit upp efter att ha försökt både en och två gånger. Under året har det Svenska chaptret skickat 14
ansökningar vidare som inkommit till membership.se adressen, 5 stycken av dessa har kommit in
efter att de ansökt online men inte fått återkoppling från moderorganisationen.

STYRELSEN

Styrelsen kommer under året ha genomfört 7 stycken styrelsemöten inklusive årsmötet. Styrelsen
har under året haft en del omsättning på individer från den ursprungliga uppsättningen;

Peter Claeson Ordförande, t.o.m. den 6/9-2017 när Peter bad att få entledigas från uppdraget som
ordförande varpå vice ordf. inträdde som t.f. ordf. Claeson ersatte Spry som vice ordf.
Andrew Spry Vice Ordförande
Carl-Johan Wallenklev Sekreterare
Magnus Fjällström Kassör
Sven Lindeberg central programgrupp
Christina Svennberg programgrupp Stockholm
Pontus Winsten Young Professionals
Emil Egetoft Webmaster
Kristian Lundin medlemshantering
Malin Ekblad Women in Security
Sofia Cerwall Marknad och Kommunikation, frånträdde uppdraget februari 2017
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EKONOMI

Räkenskapsåret sträcker sig mellan 2016-09-01 till 2017-08-31.

Årets resultat är väsentligt mycket bättre än fjolårets med ett överskott om 65 000 SEK jämfört med
förra räkenskapsårets förlust på 470 000 SEK.

Föreningens utgifter har minskat bl.a. genom uteblivna seminarier, mindre (men kanske effektivare)
PR, inget deltagande i Almedalen samt lägre årsmöteskostnader.

Dessvärre fortsätter de negativa medlemsantalet vilket genererar sämre siffror för medlemsintäkter.

AKTIVITETER

Under året planerades och genomfördes olika aktiviteter i form av: -Seminarier, samverkansmöten,
föreläsningar och mingelträffar.
Februari, Stockholm

Säkerhetspolitik, Trump och Internationella relationer
-Säkerhetspolisens perspektiv om hotbilden i Sverige, Europa och Världen
-Det förändrade omvärldsläget påverkan på SAAB Kockums
-Donald Trump som president, hur påverkas det säkerhetspolitiska läget?
Februari, Göteborg

Föreläsning hotell Liseberg Heden
-Uppdraget med Migrationsverket, Securitas
-Avslut Pubkväll med nätverkande på hotellet
Mars, Stockholm

Samverkansträff med Säkerhetsbranchens medlemsträff
-Polisen informerar med inblick i kommunpolisers verksamhet och samverkan med andra aktörer. Tid
för valfri frågeställning.
-Nätverkande med branschkollegor från organisationen Säkerhetsbranschen
April, Stockholm

Vad hände under helikopterrånet i Västberga?
-Nokas Värdehanterings Underrättelse & Utredningschef ger oss en unik berättelse hur man i en
krissituation lyckas hantera personal, kunder och media. Genom autentiska ljudupptagningar och
filmer lyckas hela förloppet förmedlas och beskriva samarbetet mellan insatsledning och Nokas på ett
mycket inlevelsefullt sätt. Fri frågestund efter ledde till många intressanta diskussioner.
Juni, Göteborg
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Föreläsning om den Jihadistiska miljön i Sverige
-Författaren Magnus Sandelin som mer än 15 år följt och granskat politiskt och religiöst extrema
rörelser i Sverige. Efterintressanta diskussioner, kvällen avslutades med Shuffelboard och
nätverkande.
September, Stockholm

IT-krav och kostnader för implementation och underhåll av GDPR (EU Dataskyddsförordning)
& Hotbilder mot digitala infrastrukturer- Föredrag hos Rote Consulting
- Hans Dahlqvist med sin gedigna kompetens och erfarenhet som säkerhetschef från MUST och den
privata industrin.
- Dan Larsson med gedigen kompetens och erfarenhet från FRA och som idag arbetar som
informationssäkerhetsanalytiker.
November, Stockholm

Seminarieafton i samband med ASIS årsmöte
Tema: Civilt försvar och beredskap
-Li Jansson, Säkerhetsföretagen
-Thord Eriksson, MSB
-Johan Sjöberg, 4C Strategies
- Freddy Jönsson Hanberg, Totalförsvarsstiftelsen

YOUNG PROFESSIONALS

ASIS Young Professionals har under det gånga verksamhetsåret arbetat vidare mot målet: ”… att
hjälpa nästa generations säkerhetsexperter att ta nästa steg i karriären.”. Detta har gjorts genom vårt
mentorskapsprogram samt formella och informella event. Vi har under 2017 utökat arbetsgruppen
från 3 till 6 personer.
Mentorskapsprogramansvaret har under 2017 övertagits av en ny person som ägnat året till att sätta
sin prägel på programmet. Arbetsgruppen har vidare arbetat med en marknadsföringsstrategi för
bättre marknadsföring av programmet under 2018.

Arbetsgruppen har under året arrangerat två seminarievent med totalt 6 talare. The world we live in Säkerhetspolitik, Trump och Internationella relationer samt En växande säkerhetsavdelning – Tankar
och erfarenheter från verkligheten.
ASIS YP har fortsatt med det avslappnade AW-konceptet Sun/Snow and Security som lanserade
under 2016, medarrangerat samt modererat panelsamtalet The Young Professional USP vid ASIS
Europa konferens i Milano, samt föreläst om den svenska YP-situationen vid Säkerhetsgalan.

WEBBEN

Året inleddes med att säkerhetsställa funktion på hemsida efter uppdateringar på webhotellet.
Förstudie över framtida utformning av ASIS hemsida och möjligheter att få en mer modern, tydlig
och användarvänlig hemsida. Genomlysning av webhotell och supportavtal har genomförts och stora
besparingar har kunnat genomföras. Utifrån förstudien så har arbete med ny hemsida påbörjats med
målsättning att lansera denna till årsmötet i november.

ASIS Sweden chapter 197
Box 6259
102 34 Stockholm
www.asis.se
org.nr 802017-5306

MARKNAD OCH INFORMATION

Marknads- och kommunikationsaktiviteter har blivit lidande i brist på ersättare till tjänsten efter att
utsedd ledamot frånträtt sin plats. Ingen ersättare rekryterades. Dock har:
4st artiklar publicerats i Aktuell Säkerhet
5st annonser i SkyddoSäkerhet
1 st banner på skyddosakerhet.se

Publicering av event och nyheter på såväl asis.se som på Linkedin.

ASIS INTERNATIONAL

I mars hölls årets Europakonferens i Milano med ett tiotal deltagare från Sverige.
Årets Seminar & Exhibits arrangerades i Dallas i slutet av september och ett tjugotal deltagare från
Sverige närvarade.
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