Valberedningens förslag till föreningen Global Compact Network
Swedens årsmöte.
Valberedningen har under vintern genomfört sondering, inom styrelse och bland medlemmar, för att
ta fram ett förslag till styrelsekomplettering som stärker styrelsen och som borgar för fortsatt stark
utveckling av Global Compact Network Sweden, GCNS.
Samtliga i den sittande styrelsen har i denna process aviserat att de önskar fortsatt
styrelseengagemang och att alla ser fram emot att utveckla föreningen vidare och accelerera nyttan
för medlemmarna.

Valberedningens förslag till Årsmötet lyder:
Att stämman till ledamot väljer:
Frida Koff
Frida Koff är kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid. Hon har tidigare jobbat med
kommunikation på NGO:n GCAP i Johannesburg. På Hemfrid har hon jobbat sedan 2008 i olika roller
och är idag ansvarig för hela kommunikations- och hållbarhetsarbetet som till stor del handlar om att
utveckla företagets engagemang i integrationsfrågor. Frida var med i interimsstyrelsen för Global
Compact Network Sweden och valdes sedan in som suppleant vid årsmötet förra året. I november
2018 klev hon in som ledamot.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/frida-koff-359a1293/
Frida Koff föreslås väljas in i styrelsen på två (2) år.

Att stämman till föreningens Ordförande väljer:
Emma Ihre
Emma Ihre är hållbarhetschef på Mannheimer Swartling Advokatbyrå med över 20 års erfarenhet av
ansvarsfulla investeringar och hållbart företagande. Emma har tidigare varit bland annat
verksamhetsansvarig på Amnesty Business Group och Head of Engagement på Ethix SRI Advisors
(nuvarande ISS-Ethix). Hon har också erfarenhet från Finansdepartementet, där hon ansvarade för att
vidareutveckla ägarstyrningen av de statligt ägda bolagen genom att integrera hållbarhetsfrågor
som en del av bolagsstyrningen. Emma har gått Styrelseakademins Högre styrelseutbildning, och
hennes CV omfattar diverse styrelseuppdrag samt jury- och kommittéarbete. Idag är Emma
styrelseledamot i AP7 och stiftelsen Smarta samtal, samt adjungerad styrelseledamot och
Investeringsombudsman i hedgefonden Nordkinn. Hon valdes in som styrelseledamot i Global
Compact Network Swedens styrelse i mars 2018 och är sedan november 2018 t.f. ordförande.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/emma-ihre-a9950817/
Ordförande väljs enligt stadgar på två (2) år

Att stämman till Suppleant (1 st) väljer:
Vid tiden för medlemsutskicket kan ingen kandidat till posten som Suppleant presenteras.

Att stämman till Revisorer (2 st) för föreningen väljer:
Vid tiden för medlemsutskicket kan ingen kandidatöversikt till Revisorsposterna presenteras.

Stockholm, 2019-03-15

Valberedningen genom;
Margi Mataj (ICC)
Christian Jakobsson (Ellevio)

