
 

 

Stadgar för Swedish Risk Management Association 

 

Fastställda första gången den 3 februari 2003, därefter ändrade den 21 april 2005, den 29 mars 2007, den 27 mars 

2008 och den 14 mars 2013. 

 

§ 1. Namn 

Föreningens namn är Swedish Risk Management Association (SWERMA) och dess säte är Stockholm. 

 

§ 2. Ändamål 

Föreningen har som ändamål att främja utveckling och tillämpning av Risk Management (Riskhantering) i alla 

slags organisationer inom näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle. Detta skall avspeglas i föreningens 

organisation, verksamhet och styrelse. 

Föreningen skall vara nationell medlem av Federation of European Risk Management Associations (FERMA). 

 

§ 3. Avsiktsförklaring 

Föreningens avsikt är att: 

 Främja tillämpning och utveckla Risk Management i samverkan med andra föreningar med likartad 

verksamhet i Sverige och internationellt. 

 Stödja medlemmarnas professionella utveckling genom utbyte av erfarenheter 

 Bedriva utbildningsverksamhet, till exempel kurser, seminarier och konferenser 

 Informera om nyheter inom området Risk Management 

 

§ 4. Medlemmar 

Medlemskap är individuellt och kan beviljas den som genom sin verksamhet arbetar i enlighet med föreningens 

ändamål eller på annat sätt vill främja föreningens syfte. 

Medlemskap indelas enligt FERMA i två kretsar, Risk managers och Övriga. Med Risk manager menas den som 

är anställd i en organisation och där har ansvar för att hantera dess risker. 

 

§ 5. Styrelse 

Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse bestående av högst nio och lägst sju ledamöter. 

Styrelseledamöterna väljs vid föreningsstämma för två år. Vartannat år utses ordförande och ytterligare tre 

ledamöter, vartannat år vice ordförande, sekreterare och resterande ledamöter. En ledamot kan inte väljas för mer 

än två valperioder i följd, såvida inte vederbörande väljs till ordförande eller vice ordförande. Ingen person kan 

dock väljas för mer än 8 år sammanlagt. 

Ordföranden skall tillhöra kretsen Risk manager. Till styrelsen i övrigt får väljas högst tre ledamöter som inte 

tillhör kretsen Risk manager. 

Styrelsen skall mötas minst 4 gånger årligen. 

Om arvoden skall utgå till styrelse och revisorer och i så fall storleken av dessa beslutas av stämman. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsemöte skall protokollföras. 

 



Det är frivilligt för styrelsemedlemmar att betala avgifter för seminarier, konferenser och liknande. 

Kostnader för resor, logi och andra direkta utlägg i samband med uppdrag och aktiviteter inom föreningen ersätts 

mot verifikat och räkning efter sedvanligt godkännande av två styrelseledamöter. Detta tillämpas i första hand för 

dem som inte är anställda i ett större företag som normalt står för sådana kostnader för sina anställda. 

Medlemmar som uppträder som värd, föreläsare eller på annat sätt medverkar i föreningens arrangemang och 

aktiviteter är befriade från att betala avgifter och kan få ersättning på motsvarande sätt som gäller för styrelsen. 

 

§ 6. Revisorer 

Vid stämman skall en revisor jämte en suppleant utses för en tid av ett år. 

 

§ 7. Valberedning 

Föreningsstämman utser varje år en valberedning. Valberedningen framlägger vid föreningsstämman förslag till 

ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisorer och suppleant. Till ledamot i valberedningen får ej väljas 

person som är ledamot av styrelsen. Sammankallande i valberedningen utses av stämman. 

 

§ 8. Föreningsstämma 

Föreningen skall hålla stämma senast under april månad. Dag, tid och plats för stämman fastställs av styrelsen. 

Kallelse till stämma samt dagordning skall vara medlem tillhanda senast fyra veckor i förväg. 

En medlem som önskar väcka ett förslag skall för att detta skall kunna behandlas på stämman se till att det är 

styrelsen tillhanda senast två månader före stämman. 

 

På en föreningsstämma skall förekomma följande ärenden: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Val av sekreterare 

4. Val av justeringsmän 

5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Val av nya styrelseledamöter resp. omval 

10. Val av revisor och revisorssuppleant 

11. Val av valberedning om tre medlemmar 

12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 

13. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

14. Stämmans avslutande 

 

§ 9. Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen och av enskild medlem som företräder minst 50 % av 

medlemmarna. 

 

§ 10. Verksamhetsår 

Verksamhetsåret omfattar kalenderår. 

 

§ 11. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av två ledamöter av styrelsen. 

 



§ 12. Ändring av stadgar 

För ändring av stadgar krävs beslut vid två (2) ordinarie föreningsstämmor eller en ordinarie och en extra 

föreningsstämma. Stadgeändring skall bifallas av minst 50 % av föreningens medlemmar som är närvarnade på 

föreningsstämman. Rösträtt kan utövas av fullmakt av medlem till annan medlem. 

 

§ 13. Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen skall göras på ordinarie stämma och biträdas av minst ¾ av de avgivna 

rösterna. Om upplösning av föreningen beslutas skall återstående behållning disponeras enligt föreningsstämmans 

beslut. 

§ 14. Gustaf Hamiltons Risk management-stipendium 

SWERMA skall vid sin årliga Risk Forum-konferens dela ut Gustaf Hamiltons Risk management-stipendium. 

Stipendiet skall vara ett uttryck för SWERMAs uppskattning av gjorda insatser i Gustaf Hamiltons anda. 

Mottagaren erhåller en av SWERMAs styrelse bestämd penningsumma och ett diplom. 

Kandidater nomineras av en stipendiekommitté och framläggs för SWERMAS styrelse, som bland kandidaterna 

utser en eller flera stipendiater. Stipendiekommittén skall bestå av en styrelsemedlem, som är sammankallande, 

och ytterligare två föreningsmedlemmar, varav en skall representera näringsliv och en offentlig sektor. 

Stipendiet tilldelas den eller de personer som inom riskhanteringsområdet gjort värdefulla insatser såväl 

ekonomiskt som funktionellt i och för sitt företag eller sin organisation och då har: 

 

 visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller 

 främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed 

 har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet. 

 


