
15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år eller 1 år samt val av 
ordförande för en tid av 2 år.* 
 
Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter samt suppleant för en tid av 2 år; 
 

Namn Medlemsorganisation Roll  Invald år 

Theo Jaekel Ericsson Ledamot 2018 

Frida Koff Hemfrid Ledamot 2018 

Kerstin Lindvall Ica Suppleant 2018 

 
Följande ledamöter och suppleanter valdes för 2 år vid föregående stämma och är alltså inte föremål 
för val vid årets stämma;  
 

Namn Medlemsorganisation Roll Invald år 

Mia Edofsson Akademiska Hus Ledamot 2018 

Gabriel Lundström SEB Ledamot 2018 

Cecilia Chatterjee-Martinsen Rädda Barnen Sverige Ledamot 2020 

Magnus Björsne AZ BioVentureHub Ledamot 2020 

Mattias Svensson Humlegården Suppleant 2020 

 
Valberedningen föreslår omval av ordförande för en tid av 2 år; 
 

Namn Medlemsorganisation Roll  Invald år 

Emma Ihre Mannheimer Swartling Ordförande 2018 

 
Valberedningen kan komma att komplettera förslaget med ytterligare en kandidat, senast på 
årsmötet. 
 
Kommentar från valberedningen: GCNS har idag en mycket kompetent styrelse med brett kunnande 
och god erfarenhet av Global Compacts 10 principer. Styrelsen är till antalet tillräckligt många för 
uppgiften och utgör också ett rimligt representativt urval av GCNS:s medlemmar.  
 
Vid stämman 2020 nominerades och valdes tre nya ledamöter, med komplementär kunskap och 
erfarenhet in till styrelsen, varav en som suppleant.  
 
Mot bakgrund av dels bytet av Executive Director under 2020, och dels pandemin som sedan våren 
2020 begränsat möjligheten till fysiska möten i styrelsen och mellan styrelse och kansli, har 
valberedningen inför stämman 2021 kommit till bedömningen att det finns ett behov av att de 
kvarvarande ledamöterna i styrelsen får fortsätta under förhoppningsvis mer normala förhållanden 
fram till stämman 2022.  
 
Sett till styrelsens mandatperioder som enligt uppdaterade stadgar 2020 uppgår till maximalt 6 år, 
ser vi att valberedningen behöver ha ett tydligt fokus på succession och styrelserotation inför de 
nästkommande stämmorna. Valberedningen kommer aktivt att söka lämpliga kandidater bland 
GCNS medlemmar, och välkomnar och uppmuntrar intresseanmälningar.  
 
 
 



16. Val av revisorer för en tid av 1 år.* 
 
Valberedningen föreslår omval av, för en tid av 1 år; 

Namn  Organisation Revisor 

Marianne Förander EY Revisor 

 


