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Protokoll styrelsemöte 8 2019
Tid: kl.13:00-16:00 2019-11-25
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Närvarande
Emma Ihre, Mannheimer Swartling,
Ordförande
Mia Edofsson, Akademiska Hus, Vice
ordförande
Gabriel Lundström, SEB, Kassör
Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare
Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot, Telefon

Malin Ripa, Volvo, Ledamot, Telefon
Carina Lundberg Markow, Folksam,
Ledamot
Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundet,
Suppleant
Maria Collin, GCNS, Executive Director,

Adjungerade
Vide Richter, ÅF, kansli
Marianne Förander, EY, revisor
Carina Silberg, Alecta, sammankallande valberedning
Annika Ramsköld, Vattenfall, valberedning

1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat.

1.2

Val av mötesordförande.
Styrelsen beslutar
att 1

1.3

Val av protokollförare
Styrelsen beslutar
att 1

1.4

välja Vide Richter till protokollförare.

Val av justerare
Styrelsen beslutar
att 1

1.5

välja Emma Ihre till mötesordförande.

välja Mia Edofsson och Frida Koff till mötesjusterare.

Godkännande av dagordning

Kommande styrelsemöten lades till som punkt 3.2 eftersom inga fler styrelsemöten är
planerade ännu.

Styrelsen beslutar
att 1

fastställa föredragningslistan enligt bilaga med sagda ändringar.
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1.6

Adjungeringar

Vide Richter, ÅF, adjungeras för hela mötet.
Carina Silberg, Alecta, sammankallande valberedning, adjungeras för hela mötet.
Annika Ramsköld, Vattenfall, valberedning, adjungeras för hela mötet.
Marianne Förander, EY, revisor, adjungeras för 2.7

Styrelsen beslutar
att 1

1.7

fastställa adjungeringar enligt föreslaget.

Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom, styrelsen har inga kommentarer.

2
2.1

Rapporter och diskussion
Governance (TJ)
Beslut om tre styrdokument*

Théo Jaekel presenterar föreslagna ändringar i styrdokumenten.
GCNS Arbetsordning för styrelsen
Ändring: i 2.2 b lägga till ”för styrelsen” för att förtydliga att det är styrelsens
arbetsordning som fastställs.
Ändring: i 4.3 ta bort ”samt revisorn eller revisorerna” eftersom protokoll läggs ut och
går att hitta på hemsidan så kan revisorerna läsa dem där.
Ändring: i 5.1 lägga till ”ta fram och” framför ”driva den övergripande strategin”, för att
poängtera att styrelsen tar fram strategin.
Ändring: i 5.1 e lägga till ”budget” till de saker som ska årligen beslutas, förutom
arbetsplan och årsbokslut.
GCNS Riktlinjer för resor och representation
Ändring: om Taxi lägga till ”på dagen” angående att resan ska ske sent eller tidigt för att
motivera taxi.
Ändring: Om Hyrbil lägga till att ”Den som hyr bilen ska tillse att det finns en försäkring,
vilken bekostas av Global Compact Network Sweden.”
Ändring: Om Havda kostnader läggs det till att Global Compact Network Sweden står för
”kostnader för telefoni och data” samt att meningen ”Vid avvikelse stäms kostnaden av
med kassör”.
Ändring: I Allmänt läggs ”och befattning” till på vad som ska uppges vid redovisning av
kostnader.
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Ändring: I Representation och befattning läggs ”datum” till på vad som ska uppges vid
redovisning av kostnader.
GCNS Instruktion för Executive Director
Ändring: I 5.4 lägga till ”Executive Director har yttranderätt i styrelsen och äger rätt att
till protokollet föra avvikande mening”.

Styrelsen beslutar
att 1

2.2

Besluta samtliga tre styrdokument med ovanstående ändringar

Verksamhetsplan (MC)
Beslut om verksamhetsplanen 2020. Bifogad verksamhetsplan är reviderad
efter remiss inom styrelsen*

Maria Collin presenterar verksamhetsplanen för 2020.
En kommentar är att det är viktigt att målen är uppföljningsbara. Det kommer finnas en
intern aktivitetsplan som beskriver mer i detalj vad som ska göras för att uppfylla varje
mål.

Styrelsen beslutar
att 1

2.3

Besluta verksamhetsplanen enligt bilaga.

UN Global Compact & Local Networks (MC)
Centrala UN Global Compact

Maria Collin var i Lissabon för möten med andra lokala nätverk. 57 lokala nätverk av 71
deltog. Några nyckelinsikter var:
-

-

Det finns väldigt mycket bra verktyg som UN Global Compact tagit fram.
Det arbetas för One Global Compact, vilket inkluderar en strömlinjeformning av
lokala nätverk och gemensam kommunikation. Nya Quality Standards för lokala
nätverk är på väg för att stärka detta arbete.
Decade of delivery. Det är tio år kvar tills de globala hållbarhetsmålen ska vara
uppfyllda. Det är i linje med vår verksamhetsplans fokus på ”Ten years to go”.
Eventuellt sker en ändring som gör att vi kan byta namn från Global Compact
Network Sweden till UN Global Compact Sweden.
En utvärdering sker av innehåll för COP, det kommer ske en remissrunda.
Det finns nu globalt 10 031 medlemmar företagsmedlemmar. Har växt med 10%
under 2019.

Global Compact 20 år 2020
Det kommer satsas mycket på det faktum att UN Global Compact fyller 20 år under
2020. Ett 2 dagars event kommer att genomföras i New York, 15-16 juni. Mer detaljer
kommer i januari 2020. GCNS medverkan och bidrag ska beslutas och värderas utifrån
förväntad medlemsnytta.
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Samarbete lokala nätverk
Alla nordiska nätverk tycker att det är viktigt att fortsätta samarbete fast det nordiska
nätverket nu blivit flera nationella nätverk. De nordiska nätverksträffarna kommer
fortsätta. Nästa år, 2020, är det Norge som är värd och under 2021 är det Sveriges tur.
Även samarbeten utanför Norden är intressant, b.la för att inspireras av föregångsland.

2.4

Medlemmar (ME, CL, MC)
Status medlemmar (MC, EI)

Det har kommit nio nya medlemmar sen föregående styrelsemöte.
Inför detta möte hade vi 335 medlemmar. 291 är företagsmedlemmar varav 45 är
Participants och 246 är Signatories. Av dessa är 20 för tillfället non-communicating,
vilket innebär att deras senaste CoP är mer än ett år gammal.

Presentera strategi för medlemsrekrytering baserat på kartläggning av
befintliga medlemmar (MC)
Det diskuteras vilket fokus som ska ligga till grund för medlemsrekryteringen. Frågan
kommer återkomma för senare beslut.

2.5

Ekonomi (GL)
Ekonomisk ställning och uppföljning mot budget

GL presenterar föreningens ekonomiska ställning. På en övergripande nivå ligger utgifter
och inkomster i nivå med vad som förväntats och därmed kommer föreningens
ekonomiska ställning att ligga i paritet med budget.

Arbetsfördelning Kassör v.s. Kansli*
Det har tagits fram en instruktion för denna arbetsfördelning vilken har bifogats mötet.
Ändring: Lägga till punkten ”I övrigt att vara behjälplig kassören kring ekonomisk
uppföljning när det efterfrågas” i kansliets ansvar.
Ändring: Byta titel från ”Arbetsfördelning Kassör – Kansli” till ”Instruktion om
arbetsfördelning Kassör och Kansli”.

Styrelsen beslutar
att 1

2.6

Besluta instruktionen med ovanstående ändringar

Event och Kommunikation (FK, MR, MC)
Återkoppling event (MC)

Det har skett flera event sedan förra mötet. I urval:
Decent Work, 30 oktober i Stockholm: Houdini, Volvo Cars och UN Global Compact
centralt deltog som talare.
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Global Compact Nordic Network, 31 oktober till 1 november i Finland.
Seminarium arrangerat av Grant Thornton i Stockholm, 6 november: Ett välbesökt
seminarium, många som kom fram efteråt och tyckte att eventet var väldigt matnyttigt.
TJ hoppade in eftersom MC var sjuk.
Hållbart Näringsliv arrangerat av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, 13 november:
MC höll i en panel på konferensen där fokus var Decent Work.
CEO Roundtable: Anordnades efter en förfrågan från UN Global Compact centralt. Det
kom konkreta förfrågningar från VD:arna om hjälp med policyutformning och politiska
förändringar som behövdes för att kunna ställa om sina företag.

Planerade event resten av året (MC)
COP25 Stockholm: 6 december 14:00-15:30 Ett event som GCNS arrangerar
tillsammans med Nordiska Ministerrådet med fokus på ungas förväntan på företag.

2.7

GCNSs revisorer (GL)
Presentation revisorerna och deras arbete

Marianne Förander och Magnus Enell, föreningens revisorer, var inbjudna till mötet för
att presentera sig själva och deras förväntan på styrelsen. Magnus Enell hade ej
möjlighet att medverka.
Som revisor mot ideell förening fokuserar man på att följa upp att styrelsen följer
stadgarna och andra styrdokument. Revisorerna gör även en ekonomisk revision.

2.8

GCNSs valberedning (EI)
Presentation valberedningen och deras arbete

Carina Silberg, Annika Ramsköld och Thomas Lagerqvist, föreningens valberedning, var
inbjudna till mötet både för att observera ett styrelsemöte och därav få input till
rekryteringen, men också för att presentera sitt arbete. Thomas Lagerqvist hade ej
möjlighet att medverka. Valberedningen har börjat sitt arbete genom en enkät till
styrelsen för att få input och även följt upp med några intervjuer.
Målet är att det innan nyår ska gå info om möjlighet att kandidera och nominera till alla
medlemmar, för att kandidera kommer en behöva svara på ett antal frågor.

3 Övrigt
3.1

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

3.2

Kommande styrelsemöte

Styrelsemöten 2020:
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1. 21 januari 13:00-16:00
2. 18 februari 13:00-16:00
Preliminärt sätts även tid för årsmöte 2020 till 31 mars på eftermiddagen.

3.3

Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

justeras

justeras

justeras

_______________________
Emma Ihre
Mötesordförande

_______________________
Frida Koff
Mötesjusterare

_______________________
Mia Edofsson
Mötesjusterare

vid protokollet

_______________________
Vide Richter
Mötessekreterare
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