15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.*
GCNS styrelse ska bestå av ordförande samt 6-10 ledamöter, samt 2 suppleanter.
Valberedningens förslag innebär att styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter
samt 2 suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter för en tid av 2 år;
Namn

Medlemsorganisation

Roll

Invald år

Gabriel Lundström

SEB

Ordförande

2018

Cecilia Chatterjee-Martinsen

Rädda Barnen Sverige

Ledamot

2020

Magnus Björsne

AZ BioVentureHub

Ledamot

2020

Mattias Svensson

Humlegården

Ledamot

2020

Valberedningen föreslår nyval av följande ledamöter för en tid av 2 år;
Namn

Medlemsorganisation

Roll

Invald år

Andreas Follér

Scania

Ledamot

2022

Anna Romberg

Getinge

Ledamot

2022

Helena Hagberg

Skandia

Ledamot

2022

Camilla Goldbeck-Löwe

Epiroc

Suppleant

2022

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

Frida Koff

Hemfrid

Ledamot

2018

Malin Ripa

AxInter

Suppleant

2018

Kommentar från valberedningen: GCNS befinner sig i ett spännande skede, med ett
starkt tillflöde av medlemmar under året och med ett sekretariat som bedriver ett aktivt
arbete med att skapa nytta för medlemmarna i form av utbildningar och aktiviteter. Mot
bakgrund av det samt att delar av styrelsen varit med sedan starten har det funnits ett
behov av en stegvis succession i styrelsen.
Valberedningen har i arbetet sett till helheten i styrelsesammansättningen, med
ambition att det ska finnas kompetens inom områden med hög relevans för Global
Compact, i synnerhet kopplat till de tio principerna och de respektive ämnesområdena.
Ytterligare har vi eftersträvat att styrelsens ledamöter ska kunna både komplettera och
utmana varandra sett till bakgrund och erfarenhet, samt utgöra ett rimligt
representativt urval av GCNS medlemmar sett till storlek, verksamhet och geografi.
Vid årsskiftet slutade GCNS dåvarande styrelseordförande Emma Ihre i och med ny
arbetsgivare och Gabriel Lundström axlade rollen som tf ordförande. Valberedningen
har fått ett gott intryck av hur arbetet i styrelsen tagits vidare, och av sekretariatets
tydliga bidrag till medlemsnytta med en hög aktivitetsnivå som alltmer tagit fasta på
möjligheten att skapa möten online.

Utöver de nya nomineringarna, föreslår valberedningen att tidigare suppleant Mattias
Svensson blir ordinarie ledamot i styrelsen, och Malin Ripa tar rollen som suppleant
vilket borgar för en god kontinuitet under successionen.
Valberedningen riktar å medlemmarnas vägar ett stort tack till Emma Ihre, Mia
Edofsson, Théo Jaekel och Kerstin Lindvall för de här åren. Samtliga har varit med från
starten av det svenska nätverket, etablerat verksamheten och på ett utomordentligt sätt
lagt grunden för fortsatt utveckling med nya medlemmar som bygger vidare på
ansvarsfullt och hållbart företagande med Global Compacts tio principer som grund. Vi
tackar även Marianne Förander på EY som haft rollen som revisor för ett gott arbete.
Presentation av nya kandidater och motivering från valberedningen
Andreas Follér, hållbarhetschef Scania (ny ledamot)
Andreas är sedan drygt sju år hållbarhetschef på lastbilstillverkaren Scania, och har varit
en central person i arbetet som gjort bolaget till den första lastbilstillverkaren med
godkända vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi (Science-Based Targets
Initiative). Andreas har arbetat brett med hållbarhetsfrågor i över 20 år, även om
klimatfrågan gått som en allt starkare röd tråd genom uppdragen. Innan Scania har
Andreas bland annat varit en del av branschinitiativet Sustainable Fashion Academy
samt drivit konsultverksamhet och varit rådgivare till bolag inom olika sektorer, bland
annat läkemedel, energi och finansiella sektorn.
Valberedningen har särskilt tagit fasta på Andreas långa erfarenhet inom
hållbarhetsområdet, och där de senaste sju åren på Scania inneburit att inspirera, leda
och stötta ett bolag och en bransch som är på en tydlig omställningsresa. Det ger ett
ovärderligt perspektiv av hur hållbarhetsfrågorna – och klimat i synnerhet - blivit
avgörande för affären, och för ett bolag som Scania innebär det också flera led av
leverantörer och samarbetspartners som ska med på samma resa. Andreas har också ett
multi-intressentperspektiv från sina tidigare erfarenheter. Tillsammans med Andreas
tydliga syn på de tio principernas grundläggande roll i det arbetet ser vi att han kan bidra
med relevanta perspektiv till styrelsens arbete med den fortsatta utvecklingen av
GCNS.
Anna Romberg, EVP Legal, Compliance & Governance, Getinge (ny ledamot)
Anna har många års erfarenhet från att arbeta med bolagsstyrning och från roller inom
compliance och anti-korruption. Idag är hon medlem av koncernledningen på Getinge,
med ansvar för juridik, compliance och bolagsstyrning. Anna har tidigare arbetat i
internationella roller med etik och compliance inom bland annat Telia, och är
initiativtagare till Nordic Business Ethics Network där medlemmar diskuterar utmaningar
och dilemman med koppling till ansvarsfullt företagande och ledarskap, etik och
integritet samt vikten av transparens.
Valberedningen har särskilt tagit fasta på Annas djupa kunskaper om god styrning och
affärsetik som grundbult för hållbart företagande, och hur Anna ser att frågor som
mänskliga rättigheter allt tydligare integreras med de frågorna. Av Global Compacts tio
principer är anti-korruption den som ligger Annas erfarenhet närmast, och det är ett

perspektiv som efterfrågats i styrelsen de senaste åren. Annas erfarenhet från etikfrågor
i utmanande branscher och regioner kommer bidra till styrelsens arbete för att skapa
medlemsnytta.
Helena Hagberg, hållbarhetschef Skandia (ny ledamot)
Helena har en gedigen bakgrund inom finanssektorn med olika roller på investerar- och
ägarsidan. Sedan fyra år är Helena hållbarhetschef på Skandia som är ett
livförsäkringsbolag och verksamma inom pension och fondförsäkring och bank. Helena
leder arbetet med hållbarhet som spänner över samtliga delar av verksamheten.
Tidigare har Helena varit hållbarhetsspecialist inom Näringsdepartementet i arbetet med
den statliga bolagsportföljen, och dessförinnan haft ESG-roller inom Nordea och Banco.
Valberedningen har särskilt tagit fasta på Helenas erfarenheter och perspektiv från
investerarsidan där hållbarhetsfrågor växt i betydelse de senaste åren, en resa som
Helena varit med på i många år. Idag har Helena en bredare roll som också innebär att
omsätta de erfarenheterna och perspektiven i en verksamhet som Skandia, ett bolag
som har ett tydligt samhällsengagemang och arbetar nära civilsamhället. Helena har en
tydlig bas och utgångspunkt i Global Compacts tio principer och kommer att stärka
styrelsen med sitt perspektiv från kapitalmarknaden och ägarsidan, vilket är viktiga
intressenter för nätverkets medlemmar.
Camilla Goldbeck-Löwe, VP Corporate Responsibility, Epiroc (ny suppleant)
Camilla är hållbarhetschef på verkstadsbolaget Epiroc som levererar utrustning till
gruvverksamhet och infrastruktursektorn. Camilla är jurist i grunden och har många års
erfarenhet från svenska Regeringskansliet och internationellt med mänskliga rättigheter,
bland annat vid det svenska CSR-centret i Kina. Camilla har även arbetat med företag
och mänskliga rättigheter på Ericsson. Idag är hon ansvarig för hållbarhetsfrågor på
Epiroc vilket spänner över hela hållbarhetsområdet, och har lett arbetet med nya 2030hållbarhetsmål och SBTi-verifierade klimatmål. Hon är ledamot i NIR (Näringslivets
Internationella Råd) som verkar för att främja förutsättningar för ansvarsfullt
företagande i komplexa marknader.
Valberedningen har särskilt tagit fasta på Camillas djupa kunskaper och engagemang i
mänskliga rättigheter, både i en svensk och internationell kontext. Camilla har i sin roll
byggt vidare på Epirocs arv från Atlas Copco men också att utveckla bolagets eget
hållbarhetsarbete, och har stor vana från interaktion mellan näringslivet och olika
samhällsaktörer – från myndigheter, till utvecklingsorgan och civilsamhälle. Det är
erfarenheter som kommer att bidra till GCNS medlemmar i sitt arbete med GC tio
principer och till relevanta perspektiv i utvecklingen genom styrelsen.

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

Organisation

Revisor

Pernilla Zetterström Varverud

Grant Thornton

Auktoriserad revisor

Josefine Fors

Grant Thornton

Auktoriserad revisor

