
Säkerhetsgalan 2017 arrangeras på två av Stockholms bästa mötes-
platser: helt nya At six och glamourösa Berns salonger. Säkerhetsgalan 
är eventet som garanterar deltagarna galamiddag och underhållning 
såväl som högaktuella talare presenterade i ett nytt sammanhang.

TEXT  EVA LINDSELIUS

P
laneringen inför Säkerhets-
galan 2017 – den nionde 
i ordningen – är i full gång. 
Den 5 april är det dags och 

bakom arrangemanget står Aktuell 
Säkerhet och Företags universitetet till-
sammans med galans partners; Bravida 
fire & security och Securitas. 

Programmet börjar ta form och redan 
nu finns flera tunga namn bokade. 
Nästa år kommer dagen att delas upp 
på två fantastiska lokaler, ftermiddagens 
seminariedel tar plats på då nyöppnade 
At six, vid Brunkebergstorg 6, och för 
kvällens festligheter intar Säkerhetsga-
lan Berns salonger.

– Berns har en oslagbar festkänsla, 
vilket är perfekt för kvällens galamiddag. 
Och nya At six bjuder på nya spännande 
tekniska möjligheter för eftermiddagens 
seminariedel, säger Stefan Haglund, 
vd för Företagsuniversitetet.

At six håller just nu på att färdig-
ställas, det öppnar i mars. Det är Petter 
Stordalens Choice hotels som ligger 
bakom och ambitionen är bli Stock-
holms nya mötesplats, något helt utöver 
det vanliga. Exklusivt med en twist. 

Säkerhetsgalan handlar inte bara 
om att mingla med dina kollegor 
i branschen, och fira branschens säker-
hetsprofil, under dagen hamnar fokus 
på de aktuella gästföreläsarna som alla 
besitter spjutspetskunskaper.

FRANK GARDNER, säkerhetskorres-
pondent på BBC, är en årets talare.  För 
tolv år sedan sköts han med sex skott 
av al-Qaida-soldater när han filmade ett 
reportage från Saudiarabien. 

Hans kameraman mördades och själv 
överlevde han mirakulöst, men med 
svåra skador. Efter ett år på sjukhus bör-
jade hans kamp mot att komma tillbaka 

HAN ÖVERLEVDE  
AL-QAIDAS ATTACK
– MÖT HONOM PÅ SÄKERHETSGALAN

HALLÅ
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JENNY PERSSON, chefredaktör för 
Aktuell Säkerhet och med i planerings-
gruppen inför Säkerhets galan. 
Nästa år blir det en lite annorlunda 
Säkerhetsgala, med seminariedelen 
förlagd till helt nya Choice hotellet 
At six och den efterföljande gala-
middagen och utdelningen av 
utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil 
till Berns. Berätta varför det blir så!

Sverige må vara ett   litet land men säkerhetsbranschen har en engagerad och kunnig kår

som reporter, och fortsätta rapportera 
från oroshärdar i sin rullstol. Han blev 
förlamad av skadorna. 

Frank Gardner är även aktuell med 
sin första roman, Crisis, som handlar 
om en terrorattack mot England. På 
Säkerhetsgalan kommer han att prata 
om hur terrorhotet mot Europa ser ut 
i dag och berätta om attacken som var 
så nära att kosta honom livet.
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– Bern salonger är oslagbara när det kommer till 
att skapa en riktig galakväll. Och nya At six  erbjuder 
nya möjligheter för att göra seminarierna ännu mer 
intressanta. Och när det är gångavstånd  mellan de 
båda hotellen kändes det självklart att välja dessa två. 
Sedan är det lite extra kul att Säkerhets galans gäster 
får vara några av de första som upp lever At six, som 
invigs i mars 2017.

Hur går planeringen med programmet?
– Bra! Vi har redan nu flera tunga namn klara, och vi 

är kanske extra glada att Frank Gardner har möjlighet 
att flyga till oss och dela med sig av sin historia och 
sina expertkunskaper om terrorläget i Europa. Vi 
har många intressanta namn med på talarlistan, det 
 kommer att bli en mycket givande eftermiddag.

Vem blir Årets Säkerhetsprofil?
– Det är våra läsare som hjälper oss genom att 

föreslå kandidater. Utifrån det nominerar juryn tre 
personer och i klassisk galaanda avslöjas vem som får 
utmärkelsen på plats under middagen. Och det brukar 
bli tufft att välja en av de tre nominerade, Sverige må 
vara ett litet land men säkerhetsbranschen har en 
 engagerad och kunnig kår så vi behöver din hjälp att 
föreslå och berätta om dina duktiga kollegor. Föreslå 
din kandidat på säkerhetsgalan.se!

Sverige må vara ett   litet land men säkerhetsbranschen har en engagerad och kunnig kår

Andra namn som är klara är Ann-
Marie Eklund-Löwinder, IT-säkerhets-
chef vid Internetstiftelsen, Peter Claes-
son, säkerhetschef på Scandic Hotels, 
Mounir Messaoud, internrevisor vid 
Nordea, Pia Gruvö, chef för avdelningen 
för krypto och IT-säkerhet vid Militära 
underrättelse- och säkerhetstjänsten, 
Pontus Winsten, affärsutvecklare vid 4C 
Strategies, samt filosofen och författaren 
Alexander Bard. 

UNDER SÄKERHETSGALAN DELAS även 
utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil ut 
till en person med ett hängivet intresse 
för säkerhetsfrågor och som med stort 
engagemang och gedigen kunskap 
 verkar inom säkerhetsbranschen. 

Utmärkelsen har delats ut i lika många 
år som galan, och genom åren har flera 
stora namn i säkerhetsbranschen prisats, 
för att nämna några: Ann-Marie Eklöw-
Löwinder, Internetstiftelsen i Sverige, 
Magnus Ranstorp, terrorismforskare vid 
Försvarshögskolan och Anders Ygeman, 
inrikesminister.

Du kan redan nu nominera din kandi-
dat, säkerhetsgalan.se. Där kan du även 
förhandsboka biljett till galan. //
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