
 

Välkommen att anmäla dig till Risk Forum 2013! 

Tid:  14 mars 2013, kl 9.30-18.00 med efterföljande middag. 

Plats:  Marriot Courtyard Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm (T-bana Fridhemsplan) 

Pris: 1 200 kr exkl moms för medlem, 2 450 kr exkl moms för ej medlem i SWERMA 

Gör din anmälan på www.swerma.se . Där kan du också registrera dig som medlem. 

RISK FORUM 2013 - Program 
8.45-9.30 Registrering och kaffe 

9.00-9.30 Swermas årsmöte; separat kallelse och agenda 

9.30-9.45 Öppningsanförande, Swermas ordförande 

9.45-10.30 

Nätverkande och professionellt relationsskapande - konkreta och användbara verktyg för alla - 
Pingis Hadenius  
På 45 minuter får du praktiska verktyg för att bygga, bevara, återskapa och underhålla relationer för 
ditt professionella liv. 

10.30-11.00 Solvency II – påverkan för captivebolag och vad gör SWERMA? Fredrik Finnman, ASSA ABLOY  

11.00-11.30 Kaffe och förfriskningar 

11.30-12.15 

Har Sverige blivit en fet katt? - Stefan Fölster, tills nyligen chefekonom för Svenskt Näringsliv, är 
nu chef för tankesmedjan Reforminstitutet och adj. professor i nationalekonomi vid KTH 
Stefan Fölster ger en utblick över den svenska och internationella ekonomiska utvecklingen. Klarar 
Europa krisen? Hur konkurrenskraftiga är Sverige och svenska företag?  När kommer vändningen, 
och hur kan man planera för den? 

12.15-12.30 Gustaf Hamiltons stipendium - utdelningsceremoni  

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.15 
 
 
 
 

Mergers & Acquisitions – försäkringsfrågor – Fredrik Forsström, AON och Magnus Forsman, 
Advokatfirman Wistrand 
Vilka försäkringslösningar finns att tillgå i M&A processen. Frågor som tas upp är: Hur fungerar och 
när behövs transaktionsförsäkringar? Vad bör man tänka på vad gäller försäkring och due diligence? 

14.15-14.30 Transaktionsförsäkringar i verkligheten – två fallstudier – Silvi Wompa, Willis 

14.30-15.30 

Talent and the Gold Mine Effect - Rasmus Ankersen - OBS Föredraget hålls på engelska 
Why are 137 of the worlds 500 best female golfers from South Korea? How has one tennis club in 
Moscow managed to develop more top tennis players in 10 years than the whole of the United 
States? The secret is "The Gold Mine Effect"! Rasmus is brutally honest about what it takes to create 
world class performance and how organizations, teams and companies can adopt the secrets from 
the gold mines. No crap, no empty theories. Only  first  hand  impressions  from  the  world’s  best. 

15.30-16.00 Kaffe och förfriskningar 

16.00-16.45 
Göteborgs stads arbete med Styrning och Riskhantering – Jonas Kinnander, Göteborgs stads 
stadsledningskontor och Torbjörn Wikland, Allevo 
Efter ”muthärvan”  i  Göteborg  tog  staden  ett  helhetsgrepp. 

16.45-17.30 

Loss adjusting in practice – learnings from a major property & business interruption loss– John 
Holland, Crawford & Company – OBS Föredraget hålls på engelska. John Holland är Senior 
Consultant inom Global Technical Services och kommer att delge oss sina erfarenheter från någon 
av de stora avbrottsskador i Sverige som han har arbetat med under de senaste åren. 

17.30-17.45 Avslutningsanförande – SWERMAs ordförande  

17.45-18.00 Mingel och förfriskningar 

18.00- Middag 

                                                                                                                       

http://www.swerma.se/

