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denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och 
balansräkningen fastställts på årsstämma 2017-03-30. Stämman beslutade också att godkänna 
styrelsens förslag till resultatdisposition. 
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Verksamhetsberättelse 
Swedish Risk Management Association (SWERMA) 

Organisationsnummer 802412 - 8947 

 

 
Styrelsen för SWERMA avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016. 

 

Styrelse 
Styrelsen har under året utgjorts av 

Ordförande  Niclas Nelson 
Vice ordförande Ulrika Lilliehöök 
Kassör Tore Kalmeborg 
FERMA-kontakt Erik Hassel 
Ledamöter  Ola Nilsson 
 Christina Wiklund 
 Lars Stenblom 
 Alexander Hansén 
 Athina Pehrman 

Revisorer 
Revisorer har varit 

Ordinarie Pekka Anderman 
Suppleant Lars Becher 

Valberedning 
Medlemmar i valberedningen har varit 

Ordförande Fredrik Finnman  
Ledamöter Helene Lundborg-Steinsaphir 
 Anders Belin 

Verksamhetsmål 
Styrelsens mål för verksamheten mellan årsmötena 2016/17 har varit att skapa 
medlemsnytta, bl.a. genom att: 
• utveckla SWERMAs Rimap för certifieringsutbildningen samt genomföra 

diplomeringskurserna med SSE. 
• erbjuda och administrera nätverksgrupper och ”hemma-hos” besök för 

erfarenhetsutbyten inom Risk Managementområden samt seminarier  
• aktivt delta i FERMAs Rimap-aktiviteter syftande till att etablera ett pan-europeiskt 

certifieringssystem 
• befästa SWERMAs roll inom riskhantering och  
• söka samverkan med andra organisationer i frågor som är av värde för att vidareutveckla 

riskhantering i Sverige och inom SWERMA som organisation 
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Styrelse och möten 
Styrelsen har hållit åtta (8) protokollförda styrelsemöten. Därutöver har förekommit frekventa 
kontakter via telefon och e-post. Kansliet har fortlöpande informerat medlemmarna om 
föreningens aktiviteter och angelägenheter via föreningens webbsajt och e-post. Inga 
ersättningar har betalats till styrelsen utöver rena kostnadsersättningar. Avgifter för egna 
konferenser och seminarier har enligt stadgarna varit frivilliga för styrelsen. Protokoll i 
styrelsen har förts av ledamöterna enligt ett rullande schema. 

Nätverksgrupper och seminarier 
Under året har nätverksgruppen för ERM haft ett antal välbesökta träffar. ERM gruppen är 
öppen för alla medlemskategorier och möten har avhållits hos sponsorerna men även hos 
andra. Nätverksgruppen Captive har träffats vid några tillfällen och dessa träffar hålls 
exklusivt för medlemskategorin Risk Managers. Då Solvens 2 reglerna fortfarande förorsakar 
en mängd praktiska utmaningar och frågor rörande tillämpningen har SWERMA under året 
vidmakthållit sitt fokus kring frågan och kommer fortsätta att göra så under nästkommande 
verksamhetsår. SWERMA har också inbjudits att delta i Finansinspektionens referens-
gruppsmöten under året. Även möten i Loss Prevention-nätverket har genomförts med god 
uppslutning och gott resultat.  

Uppsatstävling och studentnätverk 
Uppsatstävling för studenter vid landets högskolor och universitet fortsatte 2016 och nya 
vinnare utsågs under vintern. Under nästkommande verksamhetsår kommer styrelsen 
fortsätta att finna lämpliga vägar för att delta i arbetsmarknadsdagar på universitet och 
högskolor. Det som varit ett hinder i denna del är att de som står bakom arbetsmarknads-
dagarna tar ut en avgift som SWERMA för närvarande inte har möjlighet att rymma inom 
budgeten. Dock kvarstår ambitionen att på ett eller annat sätt delta i dessa evenemang för 
att på så sätt bidra till att öka rekryteringen till yrken inom Risk Management och Insurance 
Management bland landets studenter.  

FERMA 
Dialogen med den europeiska paraplyorganisationen FERMA har varit fortsatt tät under 
2016. Under 2016 har FERMAs certifieringsprogramsarbete intensifierats med deltagande 
också av SWERMA. SWERMA har härvid lämnat synpunkter som kommer att beaktas i det 
fortsatta arbetet. Athina Pehrman och Christina Wiklund har varit mest aktiva i detta arbete i 
vilket också andra aktiva medlemmar och styrelseledamöter har deltagit. FERMA har under 
året också något justerat själva strukturen för certifieringsutbildningen och SWERMAS 
styrelse arbetar nu med SSE för att hitta en välavvägd och rimligt omfattande utbildning. Det 
är styrelsens målsättning att kunna presentera ett slutgiltigt förslag efter sommaren 2017. 

Kansli  
Ekonomifunktionen (fakturering, redovisning, bokslut och deklaration m.m.) har under året 
skötts av redovisningsbyrån Wakers Consulting AB. Styrelsens kanslifunktioner har skötts av 
styrelsen (bevakning av e-post, medlemsmatrikel och administration, webbsajt, medlems-
utskick, utbildningsplanering, kallelser och program till seminarier m.m.) För ovanstående 
arbetsuppgifter nyttjas till viss del externa resurser. 
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Kommunikation/hemsida 
Hemsidan har under året utvecklats och förfinats och utgör nu den helt centralt betydande 
källan till kommunikation med medlemmarna även om föreningen också under 2016 har 
medverkat i Mediaplanets Risk Management-bilaga i Affärsvärlden. Styrelsen har gjort den 
bedömningen att kommunikationen genom hemsidan blir mer samordnad men framför allt 
mer konsekvent. I arbetet med hemsidan har konsulter engagerats på ett kostnadseffektivt 
sätt. SWERMA finns nu också på LinkedIn. 

Externt samarbete 
Under året har SWERMA fortsatt arbetet med Internrevisorerna och andra organisationer vid 
arrangemanget av de internationella ECIIA-dagarna i oktober 2016. Detta evenemang var en 
stor succé med deltagare från över 30 länder, bland annat från USA och Sydkorea. 
Dessutom har arbetet fortsatt inför den GRC (Governance Risk & Control)-konferens som 
ska avhållas under hösten 2017. Dessa evenemang är både utbildningar/seminarier samt 
erbjuder utmärkta möjligheter att nätverka inom relevanta ämnesområden och med ett brett 
spektrum av professionella personer inom risk, bolagsstyrning och kontroll.  

Utbildning 
Samarbetet med SSE vid Handelshögskolan i Stockholm har fortsatt under året och som 
angivits ovan har en utmaning varit att FERMA något ändrat spelplanen för rimap-
certifieringen samt har dessutom SSE varit angelägna – liksom SWERMA – att bibehålla 
möjligheterna att diplomeringsutbildningen för Risk Managers. Bland annat mot denna 
bakgrund har ingen annan utbildning bedrivits inom ramen för SWERMAS verksamhet men 
styrelsen ser goda möjligheter till att på sikt ytterligare utöka samarbetet med SSE, men 
potentiellt också med andra utbildningsinstitut allt för att öka medlemsnyttan.  

Samarbete med andra organisationer 
SWERMA har fortsatt att söka samverkan med andra organisationer inom svensk 
riskhantering och försäkring och som angivits har ett icke försumbart antal medlemmar 
deltagit vid ECIIA-dagarna i oktober. Möten har också avhållits med 
Kreditförsäkringsföreningen samt med Svensk Försäkring för eventuella framtida 
samarbeten.  

Medlemmar 
Antalet medlemmar per år framgår av nedanstående tabell. Under året har antalet 
medlemmar ökat med 21 stycken. 

År  Tot ant Risk mgr Övriga 

2004 48   

2005 104   

2006 170   

2007 205 126 79 

2008 218 145 73 

2009 220 140 80 
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2010 227 139 88 

2011 252 160 92 

2012 272 171 101 

2013 308 193 115 

2014 342 216 126 

2015 355 227 128 

2016 367 225 142 

 

Risk Forum 2016 
Den årliga konferensen Risk Forum avhölls den 17 mars. Antalet anmälda deltagare var 
cirka 146 st, d.v.s. något fler än 2015. Liksom 2015 budgeterades med en svag förlust och 
anmälningsavgiften sattes till 1 300 kr exklusive moms för medlemmar och till 2 700 kr 
exklusive moms för icke-medlemmar. Avgifterna sattes relativt lågt då föreningens ekonomi 
är god och det är viktigt att öka medlemsnyttan. Programmet var mycket uppskattat av 
deltagarna enligt den utvärdering som genomfördes. 

Styrelsens aktiviteter 
Styrelsen har pekat ut intresse- och aktivitetsområden med ansvariga personer inom 
styrelsen. Aktivitetsområdena har varit indelade i: 

• Risk Forum 2016 
• Captive/Försäkringsfrågor (inkl. Solvens 2) 
• ERM 
• Kurser, Utbildning och Seminarier 
• Hemsida/kommunikation 
• Gustaf Hamiltons RM-stipendium 
• Verksamhetsplanering  
• Kassör 
• Studentverksamhet och uppsatstävling 

Gustaf Hamiltons RM-stipendium 
Sedan 2007 har Gustaf Hamiltons RM-stipendium delats ut på SWERMAs årliga Risk 
Forum. År 2016 tilldelades Karin Friberg, If Försäkring, stipendiet. 

Sponsorer 
Föreningens sponsorer erbjuds att exponera namn och logotyp på SWERMAs hemsida, 
ordna seminarier, workshop etc. exklusivt för medlemmarna under översyn av SWERMAs 
styrelse. Under 2016 har sponsorerna varit Willis, Zurich och International SOS. Styrelsen 
har valt att förlänga med samtliga för 2017. Dessutom har Marsh valt att sponsra Gustaf 
Hamilton-stipendiet och AON har valt att sponsra priset i Uppsats-tävlingen. 
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Tidskrifter 
SWERMAs medlemmar har under året fått tidningen Strategic Risk utan kostnad. Därutöver 
har SWERMAs medlemmar även erbjudits att ta del av Commercial Risk Europe.  

Ekonomi 
Beträffande SWERMAs ekonomi hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning.  

Intäkter och kostnader har varit 1 225 774 kr (1 076 028 kr) resp. 1 139 136 kr (1 139 849 
kr). Resultatet för 2016 blev 88 388 kr (-59 416 kr) efter skatt. Eget kapital per 2016-12-31 
var därmed 1 354 193 kr efter tillskott av årets resultat. 

Donationer 
Inga donationer har mottagits under 2016. 

Slutord 
Styrelsen har efter bästa förmåga sökt lösa de arbetsuppgifter som förelagts den. Styrelsen 
vill i detta sammanhang tacka alla medlemmar och sponsorer för ett gott samarbete under 
det nu avslutade verksamhetsåret. Styrelsen har förhoppningen att medlemmarna 
medverkar till att göra föreningen till en aktiv mötesplats och en källa till information och 
inspiration.  
 
Ordföranden tackar kollegerna i styrelsen för ett gott samarbete. 
 
 
 
 
 
 

SWERMAs mål:  
 

Medlemsnytta 
 

Vad som är nyttigt för Dig som medlem måste Du vara med att skapa. 
Gör Din röst hörd till styrelsen 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Swedish Risk Management Association, 802412-8947 får härmed avge årsredovisning 
för 2016, föreningens 14:e räkenskapsår. 
 
 
Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
 
Föreningen registrerades år 2003 och är en ideell förening. Föreningen har som ändamål att främja 
utveckling och tillämpning av Risk Management i alla slags organisationer inom näringsliv, offentlig 
verksamhet och samhälle. 
Föreningen bedriver utbildningsverksamhet, till exempel kurser, seminarier och konferenser. 

Flerårsöversikt 
 Belopp i kr    
  2016 2015 2014 2013 
     
Nettoomsättning 1 225 774 1 076 028 1 086 658 1 091 431 
Resultat efter finansiella poster 88 388 -59 416 -182 192 -180 246 
Soliditet, % 90 90 85 92 
Balansomslutning 1 505 895 1 413 583 1 559 946 1 647 888 
     
   
Eget kapital   
  2016-12-31 2015-12-31 
Specifikation av bundet och fritt eget kapital:     
   
Totalt bundet eget kapital - - 
Balanserat resultat 1 265 805 1 325 221 
Årets resultat 88 388 -59 416 
   
Totalt fritt eget kapital 1 354 193 1 265 805 
   
Totalt eget kapital 1 354 193 1 265 805 
   

Resultatdisposition 
  Belopp i kr 
  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:   
balanserat resultat 1 265 805 
årets resultat 88 388 
  
Totalt 1 354 193 
    
disponeras för   
balanseras i ny räkning 1 354 193 
  
Summa 1 354 193 
  
Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not 2016-01-01- 2015-01-01- 
 2016-12-31 2015-12-31 
 
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Intäkter seminarium 412 969 359 600 
Medlemsavgifter 542 805 488 278 
Övriga rörelseintäkter 270 000 228 150 
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 225 774 1 076 028 
 
 
Föreningens kostnader 
Direkta kostnader seminarium -577 080 -587 201 
Datakommunikation och hemsida -146 442 -187 050 
Kansli och redovisningskostnader -173 320 -193 950 
Övriga rörelsekostnader -203 470 -161 135 
Personalkostnader -38 824 -10 513 
Summa rörelsekostnader -1 139 136 -1 139 849 
 
Rörelseresultat 86 638 -63 821 
 
Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 756 4 405 
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 - 
Summa finansiella poster 1 750 4 405 
 
Resultat efter finansiella poster 88 388 -59 416 
 
Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 88 388 -59 416 
 
Skatter 
 
  
Årets resultat 88 388 -59 416 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 40 064 17 875 
Skattefordringar 183 161 183 161 
Övriga fordringar 16 441 58 058 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 856 17 326 
Summa kortfristiga fordringar 274 522 276 420 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank 1 231 373 1 137 163 
Summa kassa och bank 1 231 373 1 137 163 
 
Summa omsättningstillgångar 1 505 895 1 413 583 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 505 895 1 413 583 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1 265 805 1 325 221 
Årets resultat 88 388 -59 416 
Summa fritt eget kapital 1 354 193 1 265 805 
 
Summa eget kapital 1 354 193 1 265 805 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 50 201 73 613 
Övriga skulder 47 909 - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 592 74 165 
Summa kortfristiga skulder 151 702 147 778 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 505 895 1 413 583 
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Noter 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
Not 1  Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 
 
 
 
Not 2  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 
     
Ställda säkerheter     
      2016-12-31 2015-12-31 
     
Ställda panter och säkerheter     Inga Inga 
     
     
Eventualförpliktelser     
          
     
Eventualförpliktelser     Inga Inga 
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