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Protokoll styrelsemöte 5 2019
Tid: 2019-06-11 kl. 15:00-17.30
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm
* = bilaga finns.

Närvarande
Emma Ihre, Mannheimer Swartling,
Ordförande
Mia Edofsson, Akademiska hus, Vice
ordförande (telefon)
Gabriel Lundström, SEB, Kassör

Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare
Kerstin Lindvall, ICA, tjänstgörande
Suppleant (telefon)
Vide Richter, ÅF/Kansliet

Frånvarande
Carina Lundberg Markow, Folksam,
Ledamot
Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot
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1.1

Malin Ripa, Volvo, Ledamot
Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet,
Suppleant

Formalia
Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat kl. 15:03.

1.2

Val av mötesordförande
Styrelsen beslutar
att 1

1.3

Val av protokollförare
Styrelsen beslutar
att 1

1.4

välja Mia och Gabriel till mötesjusterare.

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att 1

1.6

välja Vide Richter till protokollförare.

Val av justerare
Styrelsen beslutar
att 1

1.5

välja Emma Ihre till mötesordförande.

fastställa dagordningen enligt bilaga.

Adjungeringar
Styrelsen beslutar
att 1

Adjungera Vide Richter för hela mötet.
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1.7 Föregående protokoll*
Föregående protokoll är justerat och var bifogat till handlingarna för detta möte.
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2.1

Rapporter och diskussion
Governance (TJ)
Rutin för ansökan om medlemskap till GCNS

Med anledning av de nya stadgarna behövs en rutin för hur svenska dotterbolag till
internationella koncerner som är medlemmar i UN Global Compact blir medlemmar i
GCNS. Kansliet tar fram ett förslag och stämmer av med Théo, frågan tas sedan som en
beslutspunkt till nästa styrelsemöte.

Behov av uppdatering/framtagning av styrdokument vid tillsättning av Head of
Secretariat
Théo blir ansvarig för att utreda frågan med hjälp av Petra och Kerstin som bollplank.
Mannheimer Swartling kan hjälpa till vid behov, så som de gjort vid framtagning av
tidigare styrdokument.

2.2

Kansliet (PT/VR)
Statusuppdatering från kansliet

Maj har varit en medelintensivmånad. Intensiteten har ökat gentemot April främst på
grund av att tre olika events har skett i maj. Delvis introduktion till de tio principerna,
både i Göteborg och i Stockholm, samt även mötet mellan företag och UN High
Comissioner for Human Rights, Michelle Bachelet.
I övrigt har kansliet tagit fram en FAQ, döpt vanliga frågor, till hemsidan som nu är
publicerad. Kansliet har även skickat påminnelser till svenska företag om UN Global
Compacts CEO Survey som de gör var tredje år och Annual Survey som de gör varje år.

2.3

Ekonomi (GL)
Ekonomisk ställning och uppföljning mot budget (GL)

Det har varit mindre intäkter än förväntat från medlemsföretagens inbetalningar i Q1
(som når oss i Q2). Detta kan hänvisas till att en stor summa inbetalningar ej betalades i
Q1 fast de hade förfallodatum då. Ett skäl är troligtvis att UN Global Compact har ändrat
förfallodatum från 60 dagar till 1 dag efter utskick.
Kostnaden för ekonomisk redovisning ligger över budget. Kassören har identifierat ett
antal åtgärder och rutinändringar för att balansera behovet av kontroll och uppföljning
till den mängd verifikat som hanteras. Dessa kommer att implementeras så snart som
möjligt och utvärdering kommer att göras under hösten 2019.
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2.4 Internationella kontakter/andra nätverk (EI)
Event med UN High Commissioner for Human Rights – utvärdering av event och
användning av kansliet (TJ, kansliet)
Den 27 maj besökte UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet tidigare president i Chile och generaldirektör för UN Women - Stockholm. GCNS och UN
Human Rights anordnade ett möte mellan Michelle Bachelet och representanter från
flera svenska företag.
Temat för mötet var vilken roll svenska företag kan spela vad gäller den internationella
människorättsagendan. Under mötet berättade Michelle Bachelet om hennes
prioriteringar under sin mandatperiod och de svenska företagsrepresentanterna
berättade om sina åtaganden samt diskuterade specifika utmaningar.”

UNGC initiativ och aktiviteter
Kansliet har gått igenom UNGC initiativ och aktiviteter som GCNS skulle kunna vara
delaktiga i. Vide presenterar fem olika koncept som medlemsföretag kan delta i och
därmed få ut nytta.
•
•
•
•
•

2.5

Action Platforms – Participants kan utveckla sitt engagemang genom att delta i
Action Platforms. Deltagarna tillsammans med UNGC tar sig gemensamt an ett
problem. Leds av GCO.
Academy – E-learning för Participants. Leds av GCO.
Playbooks – Färdiga koncept för event eller eventserier kring ett ämne,
genomgångna av GCO. Används av lokala nätverk för att skapa evenemang.
Global Impact Initatives – Koncept för eventserie över längre period (ca halvår)
där flera lokala nätverk har samma event under samma period, med
kompletterande globala event av GCO.
Navigator – Verktyg och rapporter på UNGC:s hemsida.

Event och Kommunikation (FK, TJ, MR)
Lokala seminarier om de tio principerna

Två event har skett, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Allmänt var feedbacken väldigt
positiv. Åsikter på utveckling har varit: Mer fördjupning i principerna. Inkludera mer tid för
nätverkande eller workshops. Mer SME-fokus.
Ett motsvarande malmöevent är planerat till i höst, vilket Malin Ripa blir ansvarig för.

Event om Decent Work med UD
Théo är i diskussion med GCO och UD om ett event i slutet av oktober om Decent Work.
Eftersom Théo inte kunde närvara så informerar han styrelsen via e-mail om mer
detaljer.
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Event om svenska företags implementering av
hållbarhetsredovisningsdirektivet
Théo är i diskussion med rapportförfattaren om han skulle komma och prata om
rapporten i september. GCNS skulle behöva stå för resekostnaden men ej boende.
Eftersom Théo inte kunde närvara så informerar han styrelsen via e-mail om mer
detaljer.

Videoinspelning av events samt spridning (Kansliet)
En video har spelats in på tio principer seminariet. I första hand kommer den inte spridas
utan skickas till styrelsen.

Webb & Sociala medier
Utgår för tidsbrist. Event och Kommunikation kommer ges ordentligt med utrymme
under styrelsemötet i augusti.

Kommunikation med medlemmar
Utgår för tidsbrist. Event och Kommunikation kommer ges ordentligt med utrymme
under styrelsemötet i augusti.

Intressentdialog (EI)
Emma har haft dialog med ett antal företag och talat på ett antal event. B.la. hos Tundra
Fonder och Grand Thornton, dessutom ska hon tala i Almedalen. Emma har också blivit
inbjuden att vara en del av Sveriges Nationell Kommitté expo 2020. Emma samt Théo
och Petra kommer ta frågan vidare om Emma ska delta i kommittén. Frågan tas även
upp igen på nästa styrelsemöte.

2.6

Rekrytering av Head of Secretariat (EI, ME, KL)

Rekryteringsgruppen tog fram en annons som diskuterades och godkändes på
föregående styrelsemöte. Därefter har rekryteringsgruppen bestämt sig för att ta hjälp
från en professionell rekryteringsbyrå.
Än så länge har det kommit in 46 ansökningar vilket är mycket bra. Under mötet
diskuteras vad som är en marknadsmässig lön för tjänsten samt totalt löneutrymme.
Rekryteringsprocessen tros pågå till augusti. Styrelsen ger arbetsgruppen mandat att gå
vidare tills de har en slutkandidat som sedan ska presenteras för styrelsen innan
anställningsförfarandet påbörjas.

2.7

Upplägg för nästa styrelsemöte - strategimöte i Göteborg (ME)

Om Head of Secretariat är rekryterad vid tillfället så kommer den bjudas in. Men mötet
kommer ej skjutas för att den ska kunna vara med eftersom strategi är styrelsens uppgift
att ta fram.
Styrelsen diskuterad förväntningar och idéer för strategimötet i augusti.
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3 Övrigt
3.1

Övriga frågor
Frivilligorganisation samarbeta

Mia mailar till styrelsen om detta på grund av tidsbrist.

3.2

Mötet avslutas

Emma Ihre förklarar mötet avslutat kl. 17:25.

___________________________
Vide Richter
Protokollförare

___________________________
Emma Ihre
Mötesordförande

___________________________
Mia Edofsson
Mötesjusterare

___________________________
Gabriel Lundström
Mötesjusterare

Bilagor
2.3.1 Ekonomisk update_GCNS_190611
2.4.2 UNGC initiativ och aktiviteter
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