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14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.*
Följande ledamöter valdes för 2 år vid föregående stämma och är alltså inte föremål
för val vid årets stämma;
Emma Ihre

MSA

Ordförande

Frida Koff

Hemfrid

Ledamot

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter för en tid av 2 år;
Mia Edofsson

Akademiska Hus

Vice ordförande

Gabriel Lundström

SEB

Kassör

Theo Jaekel

Ericsson

Ledamot

Malin Ripa

Volvo

Ledamot

Kerstin Lindvall

Ica

Suppleant

Valberedningen föreslår val av följande nya ledamöter för en tid av 2 år, se nedan
presentationer;
Cecilia Chatterjee-Martinsen

WaterAid

Ledamot

Magnus Björsne

AZ BioVentureHub AB

Ledamot

Mattias Svensson

Humlegården

Suppleant

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare, WaterAid Sverige
Cecilia sitter idag som generalsekreterare i den svenska organisationen för WaterAid,
men har många års erfarenhet från att arbeta med vatten- och samhällsfrågor
genom bland annat Stockholm International Water Institute (SIWI) och Världsbanken.
Cecilia sitter också i styrelsen för Giva Sverige, insamlingsorganisationernas
branschorganisation, samt Nestlés externa råd för Creating Shared value.

Valberedningen har särskilt tagit fasta på Cecilias drivkraft, och erfarenhet från
civilsamhället, kunskap i sakfrågor som berör GC tio principer, och av att bygga upp
en organisation från ett par anställda till 33, med ökad omsättning och
varumärkeskännedom, samt samarbeten med olika intressenter. Vi tror att Cecilia
kommer att stärka styrelsens kapacitet att stötta sekretariatet och bidra till ökad
medlemsnytta.
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Magnus Björsne, vd, AZ BioVentureHub AB (dotterbolag till AstraZeneca Sverige)
Magnus har en lång och bred erfarenhet inom läkemedelsindustrin med ett antal
seniora roller inom framför allt AstraZeneca. Sedan sex år är Magnus vd för
AstraZeneca-ägda AZ BioVentureHub som är en accelerator för tillväxtbolag i
Göteborg. Magnus sitter idag i RISE (Research Institutes of Sweden) Advisory Board
och i branschorganisationen SwedenBIO.

Valberedningen ser särskilt värde i Magnus erfarenhet av att förstå små bolag som
vill växa, deras behov men också de utmaningar de behöver överkomma. Magnus har
ingen formell bakgrund i hållbarhetsfrågorna, men är präglad av en företagskultur
där GC tio principer är grundläggande och ser dem som självklara i utvecklingen för
mindre bolag i tillväxt och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv från en
entreprenöriell och spännande bransch. Magnus gedigna erfarenhet av innovation,
förändring och utveckling kan bidra till att brygga och bredda intresset hos nya
medlemssegment.

Mattias Svensson, chef hållbar utveckling, Humlegården
Mattias är sedan drygt ett år hållbarhetschef på fastighetsbolaget Humlegården, och
har dessförinnan flera års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom både
livsmedelsbranschen och energisektorn. Mattias har också varit rådgivare inom
hållbarhet som konsult. I sin roll på Humlegården har han byggt vidare på
hållbarhetsarbetet med ett uppdrag att skapa struktur och systematik i arbetet, där
Global Compacts tio principer är grunden.

Valberedningen har särskilt tagit fasta på Mattias erfarenhet av att konkretisera
globala hållbarhetsfrågor inom de tio principernas olika områden till praktiskt arbete
och lokal relevans. Mattias har både kunskap och entusiasm att inspirera, och till
styrelsen bidrar han med ett perspektiv som är nyttigt för de många medlemmarna
inom nätverket som börjar bygga sitt hållbarhetsarbete.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen utökas med en person vilket är
förenligt med stadgarna.

I samband med detta tackar valberedningen Carina Lundberg-Markow, Folksam,
samt Petra Hallebrant, fd Svenska FN-förbundet, för sina insatser i styrelsens arbete
under de gångna åren/t.
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15. Val av revisorer för en tid av 1 år.*

Valberedningen föreslår omval av, för en tid av 1 år;
Marianne Förander

EY

Revisor

I samband med detta tackar valberedningen Magnus Enell för sin insats som revisor
under de gångna åren, och valberedningen har gjort bedömningen att en revisor
tillgodoser behovet i nuläget och nyttjar därmed stadgarnas möjlighet att endast
nominera en person.
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