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ASIS SWEDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

MEDLEMMAR 

MEDLEMMAR 
ASIS medlemsantal i Chapter 197 per den 7 november 2018 var 210 betalande medlemmar att 
jämföras med medlemsantalet i november 2017 som var 230 medlemmar. Vi har under 2018 fått 24 
nya medlemmar Av de betalande medlemmarna var 3 pensionärsmedlemmar och 2 
studentmedlemmar samt 3 Life medlemmar. Av de 210 medlemmarna är 26 kvinnor vilket 
motsvararar ca 13% av medlemsantalet en ökning med 3% från 2017 

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

• Bytt arbetsuppgifter från säkerhetsbranschen 

• För lite tillbaka i form av evenemang 

• Informationen om event har ej kommit till deras kännedom. 

Styrelsen har aktivt rekryterat nya medlemmar på SKYDD 2018. Det har vid flertalet tillfällen 
framförts att det är alltför krångligt att bli medlem, numera blir man medlem direkt via ASIS 
International, under 2018 så fick styrelsen tillgång till medlemsregistret direkt via ASIS international 
som gjorde det möjligt att hämta medlemmars uppgifter mycket enklare utan att ha 2 register. Under 
året har det Svenska chaptret skickat information via Linkedin och våran svenska hemsida att all 
information om medlemmar hämtas via ASIS International och att man måste ha uppdaterat sin 
profil där annars får man inte informationen till sig om event och fakturor. 

STYRELSEN 

Styrelsen kommer under året ha genomfört 12 stycken styrelsemöten inklusive årsmötet. Styrelsen 

har under året haft en del omsättning på individer från den ursprungliga uppsättningen; 

Andrew Spry Ordförande 

Pontus Winsten Vice Ordförande 

Carl-Johan Wallenklev Sekreterare  

Henrik Good Kassör, fram till augusti när Good bad om att få bli entledigad från sin post, Fjällström 

och Spry tog över ansvaret 

Amanda Schröder central programgrupp 

Christina Svennberg Women in Security 

Josephine Linder Young Professionals 

Emil Egetoft Webmaster 
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Michaelk Sandelius medlemshantering 

Monika Johanessen Marknad och Kommunikation 

 

EKONOMI 

Räkenskapsåret sträcker sig mellan 2017-09-01 till 2018-08-31.  
 
Årets resultat är i paritet med fjolårets med ett överskott om 51 800 SEK jämfört med förra 
räkenskapsårets överskott om 65 000 SEK.  
 
Föreningens utgifter har minskat bl.a. genom uteblivna seminarier, mindre (men kanske effektivare) 
PR. 
 
Dessvärre fortsätter de negativa medlemsantalet vilket genererar sämre siffror för medlemsintäkter. 

AKTIVITETER och YOUNG PROFESSIONALS 

Under året planerades och genomfördes olika aktiviteter i form av: seminarier, samverkansmöten, 

föreläsningar och mingelträffar. 

Februari, Stockholm 

Följ med ASIS YP på guidad visning på Naturhistoriska riksmuseet 

Anders Hansson, säkerhetschef, tar oss med till annars stängda rum. 

Hur skyddar man ovärderliga föremål? 

Henrik Angel, lokal- och säkerhetsförvaltare på Diskrimineringsombudsmannen, 

koordinerade eventet. 

Mars, Stockholm 

Afterwork med ASIS 

Vill du få lite nya idéer till våren, skapa ett större nätverk eller bara ha en trevlig kväll? 

Plats Tennstopet. 

Mars, Göteborg 

Ett forskarperspektiv kopplat till både internationellt och nationellt säkerhetsarbete 

Programgruppen i Göteborg har under kommande event fått förmånen att ta del av 
forskaren Markus Lahtinen (forskargruppen LUSAX) vid Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitets arbete om innebörden av ett forskarperspektiv kopplat till både internationellt 
och nationellt säkerhetsarbete. 

Sponsor för detta evenemang var Företagsuniversitetet. 

Maj, Stockholm 

Kultursäkerhet på Nordiska museet 



                     
       

   

ASIS Sweden chapter 197 
Box 6259 
102 34 Stockholm 
 

www.asis.se 
org.nr 802017-5306 

Göran Kirsch, säkerhetschef, från Skansen berättar om hur man arbetar med kulturhistoriska 

handlingar. 

Carl-Johan Wallenklev, säkerhetsansvarig, på Stiftelsen Nordiska museet ger en unik tur i 

tornet på Nordiska museet. 

Bow Tie – ett effektivt verktyg för att analysera och kommunicera risker 

Johan Ingvarson, seniorkonsult PS Group, berättar om Bow tie som är ett tillvägagångssätt 

för att systematiskt analysera, visualisera och kommunicera olika slags risker. 

Sponsor under detta evenemang var Brandtec som bistod med lokal och tilltugg, 

kontaktperson Emil Egeltoft, VD. 

September, Stockholm 

Från Hells Angels som ”vakter” till hur man idag tryggar ett evenemang 

Karin Johannesen, säkerhetschef på Stockholm stad, delade med sig av sina misstag och 

framgångar under de stora evenemang hon varit ansvarig för. 

Sponsor under detta evenemang var Avarn som bistod med lokal och tilltugg, kontaktperson 

Marcus Uggeldahl, säkerhetschef. 

Oktober, Göteborg 

Välkommen till ett studiebesök på Östra sjukhuset! 

Säkerhetschef Peter Alverman föreläser om säkerhetsarbetet på sjukhuset. Följ sedan med 
och titta på akutintaget tillsmannans med östra akutens säkerhetskoordinator Magnus 
Belfrage för att se hur man tagits sig an arbetet med att möta sina besökare på bästa sätt för 
samtliga parter. 

November, Stockholm  

ASIS Årsmöte 

Program presenteras på webben. 

WEBBEN 

Under året så har en ny hemsida lanserats som har en mer modern design och fungerar i mobil. 
Inloggningsfunktion är borttagen på hemsidan för att undvika flera olika databaser för medlemmar. 
Supportavtal för hemsida har sagts upp eftersom hemsidan numera är en standardlösning som 
enkelt går att administrera. Användare och roller i LinkedIn gruppen har justerats. 

Dropbox har införts 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. 

MARKNAD OCH INFORMATION 

MARKNAD OCH INFORMATION 
8 st artiklar har publicerats i Aktuell Säkerhet 
1 Monter på Skydd 2018 där styrelsemedlemmar och andra turades om att vara i montern 
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Publicering av event och nyheter på såväl asis.se som på Linkedin. 

ASIS INTERNATIONAL 

I mars hölls årets Europakonferens i Rotterdam med en mindre delegation från Sverige. 

Årets GSX arrangerades i Las Vegas i slutet av september och ett tjugotal deltagare från Sverige 

närvarade. 

 

Styrelsen ASIS Sweden 

Stockholm november 2018 
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