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Risk Managementkommittén: 

Uppdragsbeskrivning 

I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare 
för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar 
läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.  

Version 2, 201602 
Baserad på CISV Internationals U-14:  

National Association/Chapter Model Role Profile  
NA/Chapter Risk Manager 1534 

 
 

 
 
CISV Sweden – Building Global Friendship 
Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden  
E-mail: info@se.cisv.org, Phone & Fax: +46 8 7515544, Web: www.cisv.se 
Organisationsnummer: 815600-3249 

 
Uppdragsbeskrivning för Local Risk Manager 
 
I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. 
Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat 
självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en 
interkulturell kompetens av attityder, kunskaper och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i 
ett mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt. 
 
Övergripande uppdrag 
En Local Risk Manager har uppdraget att verka för att CISV ska vara en förtroendeingivande 
och pålitlig organisation med effektiva rutiner för riskförebyggande, krishantering, 
kvalitetssäkring och organisationsutveckling. 
 
Mål 
En Local Risk Manager har, i samverkan med den nationella Risk managementkommittén, 
som mål att 

• skapa, främja och utveckla lokala strategier och rutiner för riskförebyggande, 
krishantering och kvalitetssäkring, 

• säkerställa att den lokala verksamheten bedrivs i linje med CISVs regler, 
• säkerställa att CISV är en pålitilig och trygg organisation för alla. 

Ansvarsområden 
En Local Risk Manager ska i samband med programverksamhet 

• medverka i rekryteringsprocessen av staber, ledare, deltagare samt familjer för att 
säkerställa att de är lämpliga, försäkrade samt att relevanta formulär är korrekt ifyllda, 

• säkerställa att alla deltagare, ledare och staber deltar i nationella och lokala 
utbildningar, 

• säkerställa att alla ledare och staber har en aktuell utbildning i HLR samt första 
hjälpen, 

• i samråd med pedagogisk stab och praktstab säkerställa att kraven från CISVs guider 
kring bl.a. lägergårdar och andra praktikaliteter uppfylls, 

• säkerställa att staben eller LICen använder sig av Risk management checklist report 
och skickar in denna till den nationella Risk managementkommittén, 
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• uppmana deltagare, ledare, och staber att skriva Incident report forms, och informera 
om att dessa ska skickas till den nationella Risk managementkommittén och CISV 
International, 

• förse CISV Swedens generalsekreterare med deltagarlistor innehållande 
kontaktuppgifter, 

• förse CISV Swedens generalsekreterare med jourlistor samt säkerställa att de 
jourhavande personerna är informerade om vad uppdraget innebär, 

• vara tillgänglig för att lösa incidenter och problem som uppkommer i samband med 
deltagande i och arrangerande av CISVs program. 

En Local Risk Manager ska i lokalföreningens löpande arbete 
• hålla sig uppdaterad om den lokala styrelsens arbete genom att ha tillgång till protokoll 

och annan information, 
• säkerställa att styrelsen har korrekt och uppdaterad information i risk 

managementfrågor, 
• hålla sig uppdaterad om information från CISV Sweden samt den nationella Risk 

managementkommittén, 
• hålla sig uppdaterad om information från CISV Sweden samt den nationella Risk 

managementkommittén, 
• säkerställa att staber, ledare, deltagare och familjer som på något vis deltar i CISVs 

program eller övrig verksamhet är lämpliga. En del i detta arbete är rutinen för utdrag 
ur belastningsregistret, 

• säkerställa att de lokaler, fordon och övrig utrustning som lokalföreningen använder 
sig av är försäkrade och är lämpliga ur risk managementperspektiv, 

• säkerställa att CISV Swedens riktlinjer för sociala medier följs inom lokalföreningen, 
• säkerställa att lokalföreningen har en organisation för kontakt med press och media, 
• säkerställa en bra överlämning vid uppdragets avslutande. 
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För att genomföra detta arbete måste Local Risk Manager ha 
kontinuerlig kommunikation med: 

• Den lokala styrelsen 
• Den nationella Risk managementkommittén 
• Pedagogisk stab och praktstaber 
• Lokalt programansvariga 

Local Risk Manager bör inte sitta med i styrelsen, men rekommenderas dock vara adjungerad 
för att till fullo kunna ta del av styrelsens arbete. Uppdraget bör löpa på minst 2 år. En Local 
Risk Manager måste vara bekväm med att kommunicera på engelska i både tal och skrift, 
samt samtala med myndigheter och hantera svåra samtal. En Local Risk Manager ska vara 
utbildad och certifierad inom ramen för CISV Internationals RTF-program eller 
motsvarande. 
 
Local Risk Manager hanterar lokala risk managementfrågor. Den nationella Risk 
managementkommittén ska alltid kontaktas om en person från en annan lokalförening eller 
nation är inblandad. Den nationella Risk managementkommittén ska också konsulteras i 
komplexa frågor av risk managementkaraktär samt informeras i frågor som kan få 
följdverkningar.  
 


