NSD Västra Regionen
Inbjuder till vårseminarium på
Marstrands Havshotell 16-17 maj 2019

Välkomna till Västra Regionens vårseminarium!

Totalförsvar ur olika perspektiv
Det är nu femte året i rad som NSD Vårseminarium genomförs på Marstrands
Havshotell. Vi kommer att bjudas på intressanta föredrag inom flera olika områden,
det finns även tid för att nätverka och knyta både gamla och nya kontakter. Vi har
återigen ett trevligt all-inclusive paket.

Vi tar temperturen på Totalförsvarsarbetet i regionen!
Att Sverige rustar för Totalförsvar kan inte undgått någon. Alla påverkas, inte bara
Försvarsmakten, utan samtliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och även privata
sektorn berörs. Vi får en inblick i hur olika organisationer arbetar med frågan.

Tomas Malmqvist från Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är tillbaka efter
förra årets succé och denna gång berättar Tomas om Stalking och ger oss tips hur
hantera sådana situationer.

Sven Lindgren från polisen/ kunskaps-centrum berättar om trender och tendenser i
den kriminella gängvärlden.

Aktuell lägesbild från SÄPO förmedlas via Jane Strömberg.

Ett nytt koncept är snabbföredrag där vi försöker ge aktuell information och handfasta
tips om hur man kan förbättra/förenkla sitt säkerhetsarbete.

Varmt välkomna till en intressant konferens!

Åke Söderberg
Regionordförande

Andreas Fagrell
Arbetsgruppordförande

Torsdag den 16 maj

Fredag den 17 maj

11:30

Lunch på Marstrands Havshotell

07:30

Frukost

12:15

Inledning

08:15

Stalking
Tomas Malmquist, Forensisk
utredare och specialist på
bedömningar av hot och våld, lär oss
mer om stalking och hur man ska
agera om man drabbas.

Regionordförande Åke Söderberg
hälsar välkommen till Marstrands
Havshotell och årets Vårseminarium

12:20

Totalförsvar ur olika perspektiv
Andreas Fagrell

12:30

Kaffe och utcheckning

09:35

Snabbföredrag

LÄNSSTYRELSEN, Totalförsvar
Annika Löfgren Lundqvist,
Länsstyrelsen Västra Götalands län.

13:45

09:15

o Säkerhetsskyddslagen. Anna
Hindsén FM
o Djurrättsaktivism mot
Göteborgsuniversitet. Jörgen
Svensson GU

KOMMUNEN, Totalförsvar
Henrik Ohlén projektledare
civilförsvar Göteborgs kommun

o Säkerhetsskydd på Ringhals. Carl14:10

Gustav Renmarker Ringhals

FÖRSVARSMAKTEN, Totalförsvar
Representant från Försvarsmakten

14:30

o Säkerhets checklista för chefer.
Anna Hindsén FM

Fika och incheckning
10:35

15:00

Sven Lindgren, polisen/ kunskapscentrum ger oss en lägesbild och
berättar om trender och tendenser.

PRIVATA SEKTORN, Totalförsvar
Gudrun Hansson GKN

15:15

PRIVATA SEKTORN, Totalförsvar
eso

Vad händer i Gängvärlden?

11:10

Aktuell lägesbild från
säkerhetspolisen
Jane Strömberg berättar.

15:25

Aktivitet
Vi besöker sjöpolisens nya båt samt
genomför studiebesök på
Inlandsbryggeriet.

16:30

SPA och fortsatt nätverkande

20:30

Middag

11:45

Avslutning

12:00

Lunch

Konferensavgift (inkluderar konferens, logi och måltider)
Medlem
3 150:- exkl. moms
Ej medlem
3 600:- exkl. moms
Deltagarna faktureras i efterhand av Svenskt Näringsliv.
Adress:

Marstrands Havshotell, Varvskajen 2, 442 66 Marstrand

Upplysningar:

Åke Söderberg, 031- 368 02 16, ake.soderberg@stadshuset.goteborg.se

Anmälan

Anmälan görs på NSD: s hemsida, http://www.svensktnaringsliv.se/nsd
Sök upp NSD Väst - Vårseminarium under Kalendarium. Klicka på knappen
”Anmäl dig”. Anmälan är bindande.

Vi måste ha Din anmälan senast 15 april.

Antalet platser är begränsade, så vänta inte med Din anmälan!

Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)
är ett nätverk mellan företag, organisationer och myndigheter. Huvuduppgifterna är:
 att vara forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte före säkerhetsfrågor
 att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten
 att initiera och driva utvecklingsprojekt
Basen i NSD är verksamheten i sex regioner: Södra, Västra, Östra, Stockholm, Bergslagen samt Norra.
Varje region leds av en ordförande med stöd av en arbetsgrupp. Samarbete sker med Svenskt
Näringslivs regionkontor.
Inom NSD finns en central delegation som koordinerar och ger stöd åt regionernas verksamhet och
som därutöver initierar och driver utvecklingsprojekt, bidrar till kompetensutveckling inom
strategiska områden samt ger råd till Svenskt Näringslivs arbete med säkerhetsfrågor.
NSD kan erbjuda sina medlemmar:
 mötesplatser för kompetensutveckling (årsseminarium, regionala seminarier, tema- och
studiebesök)
 ett värdefullt kontaktnät inom säkerhetsområdet
 regelbunden information om aktuella säkerhetsfrågor genom nyhetsbrev samt annan
dokumentation i form av skrifter etc
 inbjudan till Svenskt Näringslivs grundkurser inom området och rabatterat pris på handböcker och
annat material
Medlemskap: Ansökan om medlemskap i NSD behandlas av Svenskt Näringsliv. Ansökan kan göras av
delägare i Svenskt Näringsliv men även arbetsgivare-, näringslivs- och annan organisation samt
myndighet kan söka medlemskap. Medlemsavgiften är 1 500 kr (exkl moms) per år. Medlemskapet är
knutet till företag/organisation eller motsvarande som anger vilka kontaktpersoner som skall
omfattas av nätverket. Dessa kontaktpersoner erhåller varsitt exemplar av inbjudan, information o
dyl. Vid deltagande i seminarier/möten, kurser mm erläggs särskilda avgifter enligt inbjudan.
Ytterligare information kring NSD: Katarina Samuelsson, 031-62 94 77.

