
 
 

Ordförande har ordet 

Under helgen 10-11 november genomförde styrelsen planeringskonferens. Där tittade vi över 
nästa års utbildningar och övningar. Vi har även planerat för en samling av de som varit ute på 
insats under sommaren, mer information om detta kommer. 

Under våren kommer vi att rekrytera 10 nya personer till ett avtal med basorganisationen och 10 
nya personer till avtal med en länsstyrelse. 

Kommande utbildningar kommer att läggas ut efterhand som de öppnas för anmälan. Se 
Försvarsutbildarnas webb för information och anmälan till utbildningar. 

Följ gärna vår Facebook, Linkedin och webb samt medlemsbreven som kommer. 

/Sven-David Sörensen, styrelseordförande 

  

Styrelsen 

I mars på årsmötet valdes en ny styrelse, som vi fram tills nu bara har presenterat 
på criscom.se. Fyra nyval skedde i mars: 

Mattias Wandler 

Ledamot, nyval 1 år, arbetar i styrelsen med medlemsfrågor 

Mattias bor i Stockholm och arbetar på Fredsarkivet vid Folke Bernadotteakademin (FBA). Han 
har gjort två utlandsmissioner i Försvarsmakten och varit med i ett flertal beredskapsförband. 
Medlem i Criscom sedan ca tio år och har gått en rad kurser samt deltagit som instruktör på flera 
andra samt som mediagamer på övningar sedan 2012. Mattias har en examen i statsvetenskap 
med inriktning på krishantering och säkerhet och vidareutbildning inom konstvetenskap, 
kulturstudier och journalistik. 

  

Charlotte ”Charlie” Wibäck 

Ledamot (ersättare) tidigare revisorssuppleant i styrelsen, nyval 1 år 

Charlotte har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med kommunikation i komplexa kriser både 
internationellt och nationellt. Till vardags driver hon en internationell kommunikationsbyrå och hon 
föreläser och utbildar i kriskommunikation. Charlotte är även en del av Criscoms basorganisation 
och har avtal med Jordbruksverket. I somras jobbade Charlotte i insatsen i skogsbränderna i 
Ljusdal. 

I styrelsen sitter Charlotte i arbetsgruppen utbildning. 

  

Christoffer Fransson 

Ledamot (ersättare), nyval 2 år 

Christoffer sitter i arbetsgruppen för civila avtal där han hanterar diverse frågor som rör Criscoms 
basorg samt dialog kring avtal gentemot myndigheter. Han har en bakgrund från offentlig sektor 
sedan 2013 inom krisberedskap och säkerhet. Från säkerhetsbranschen sedan 2003. 

Christoffer har en fil.kand. inom sociologi med inriktning Risk- och krishantering samt en ett-årig 
magister inom kvalitet- och ledarskapsutveckling. Under Criscoms arbete med sommarens 
skogsbränder ledde Christoffer den centrala insatsledningen. 

https://criscom.se/kontakt


 
  

Elin Göthe Nord 

Ledamot, nyval fyllnadsval 1 år 

Elin bor i Enköping och arbetar med kommunikation i Västerås stad, med 
stadsbyggnadsförvaltningen och har även ett uppdrag som projektkommunikatör för ett 
infrastrukturprojekt om hamnutveckling. Elin är sedan många år tillbaka medlem i Criscom och är 
även medlem i basorganisationen. Elin är sedan augusti kommunikationsansvarig i styrelsen. 

Tidigare har Elin arbetat med kommunikation inom bland annat Försvarsmakten, Polisförbundet 
och Landstinget i Uppsala. Elin har en fil.kand. från Södertörns högskola med medie- och 
kommunikationsvetenskap, genusvetenskap och etnologi och har läst kommunikation och 
marknadsföring vid IHM Business School. 

  

Sedan tidigare i styrelsen: 

Anders Gummesson 

Förbundsordförande 

Anders är en av grundarna till Criscom. Han har mångårig erfarenhet som journalist, 
kommunikationsdirektör, presschef och konsult i egen verksamhet. Anders är Criscoms 
förbundsordförande och ledamot av Försvarsutbildarnas överstyrelse. I Criscoms styrelse är 
Anders ansvarig för utbildningsgruppen. 

  

Sven-David Sörensen 

Styrelseordförande 

Sven-David har varit verksam inom Försvarsutbildarna i mer än 15 år som styrelseledamot i 
Västerbotten. Verksam inom Frivilligförsvaret sedan 25 år. Civilt arbetat som Säljare/Säljchef med 
Internationell erfarenhet. 

  

Marcus Johansson 

Vice ordförande, medlemsansvarig 

Är journalist och har förutom några år som reporter mestadels arbetat som kommunikatör. Först i 
kommunal räddningstjänst i Skåne men sedan 6 år som kommunikatör på Länsstyrelsen i 
Hallands län. Under sin karriär har Marcus arbetat med flera större händelser och övningar. Allt 
från kärnkraftövningar till Aurora 2017 men framförallt stora samhällsstörningar och kriser. Social 
oro i Rosengård, stora industribränder samt skogsbränderna 2014 och 2018 samt de stora 
flyktingströmmarna 2015. 

”Jag engagerar mig i Criscom för att det är min övertygelse att en robust krisberedskap bygger på 
ett bra samspel mellan myndigheter, drabbade och frivilliga” berättar Marcus. 

  

Rasmus Gårdnäs 

Förbundssekreterare 



 
Rasmus är sedan 2016 ledamot i styrelsen, i år valdes han till förbundssekreterare. Rasmus har 
en master of science examen med ämnena international business och politik från Copenhagen 
Business School. Rasmus arbetar som analytiker på Försvarsmaktens högkvarter. 

  

Anna Heim 

Kassör 

Anna är kassör i Criscom och nu på sitt andra år i den rollen. Anna har i många år arbetat med 
marknad och kommunikation i företagsvärlden, sedan länge på Bosch Rexroth, en miljö full av 
teknik och spännande lösningar för allt som behöver styras och drivas. På sitt sätt lång ifrån 
Criscoms verksamhet, men likt på det viset att vi ska få ut vårt budskap, engagera och leverera 
till våra uppdragsgivare. 

  

Carl ”Calle” Sjöstrand 

Ledamot 

Sedan snart fem år arbetar Calle som kommunikationschef på Luftvärnsregementet, Lv 6, i 
Halmstad. Innan dess internationellt arbete med kommunikation i FN- NATO- och EU-staber runt 
om i världen. 

I förbundsstyrelsen är Calle den felande länken mellan Försvarsmakten och frivilligrörelsen. Han 
har därtill varit lärare/instruktör respektive kurschef vid olika kurser Försvarsutbildarna och 
Criscom genomfört från 2006 fram tills i dag. 

  

Medlemsaktiviteter – hurra! 

Det finns stora möjligheter för alla Criscoms medlemmar att skapa egna medlemsaktiviteter 
tillsammans med andra medlemmar både regionalt eller med annat rikstäckande förbund. Det 
finns budgeterat för kostnader och det finns även redan klara koncept för träffar såsom (detta är 
endast ett urval): 

 Föreläsning Cyberkrig – krigets femte dimension 
 Föreläsning och diskussion ”Terrorhot”, Hans Bruun 
 Föreläsning om Rysslands militära förmåga 
 Försvarsinfo/Rekrytering/Medlemsvård 
 Gruppdynamik och ledarskap 
 Krishantering i ett mångreligiöst samhälle 

Vill du veta mer om att anordna medlemsaktiviteter? Kontakta anna.heim(a)criscom.se. 

  

Läs mer på Criscom.se 

Medlemsaktivitet: Criscom besöker Saabs huvudkontor i Stockholm 

  

Föreläsningar om informationspåverkan under december 

  

Förtroendeuppdrag i Criscom? 

https://criscom.se/nyheter
https://criscom.se/aktiviteter/medlemsaktivitet-criscom-besoker-saabs-huvudkontor-i-stockholm/3199.html
https://criscom.se/nyhet/forelasningar-om-informationspaverkan-under-december/3201.html
https://criscom.se/nyhet/fortroendeuppdrag-i-criscom/3197.html


 
  

Meddelande om årsstämma 

  

Vill du hjälpa till med Criscoms webb eller annan kommunikation? 

  

 

https://criscom.se/nyhet/meddelande-om-arsstamma-2019/3196.html
https://criscom.se/nyhet/vill-du-hjalpa-till-med-criscoms-webb/3194.html

