Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm

Valberedningens förslag till val av styrelse till
NSHK årsmöte 4 juni 2018

2018

NSHK Valberedning

NSHK Stockholm Valberedning 2017-2018

•
•
•
•

Meg Tivéus, Meg Tivéus AB. Ordförande valberedningen
Erik Linnarsson, Advokatbyrån Lindahl KB
Fredrik Utheim, Stockholm Meeting Selection AB
Svein Ruud, Amrop – adjungerad våren 2018

§ 9. Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande,
vice ordförande samt minst 4 och högst 8 ledamöter 1 år.

2018

Utgångspunkt för Valberedningen 2018
•
•

•

•

2018

Ge förslag till årstämman till styrelse för 2018-2019 som kan fortsätta den
positiva utvecklingen av NSHK Stockholm.
NSHK Stockholm skall vara ett attraktivt och viktigt forum för att främja
norsk-svensk samhandel och bygga nätverk mellan ledare inom näringslivet,
organisationer, departement, riksdag och myndigheter i Norge och Sverige
Styrelsens sammansättning skall återspegla NSHK’s vision och mål,
sammansättningen av medlemmar, och balansera representation från
industrin, handel, finans och konsultverksamhet – i kombination med närhet
och kontakter till departement, riksdag, myndigheter, universitet och
forskning, och andra näringslivsrelaterade organisationer
Styrelsens medlemmar skall var för sig ha ambition och kraft att skapa ett
dynamiskt team och bidra till att öka medlemsnyttan i NSHK Stockholm

Valberedningens uppgift och ambition
•
•

•

•

I möter med ordförande, vice ordförande och den enskilda medlem i
styrelsen kartlägga vem som önskar eller inte önskar omval.
Ta fram nya kandidater till medlemmar i styrelsen som ersätter de som
eventuellt ej önskar omval. De nya kandidaterna skall vara motiverade och
relevanta för att bidra till att bygga NSHK vidare
Ta fram ett samlat förslag till årstämman till ny styrelse som har dynamik,
energi och engagemang att etablera NSHK som ett än mer attraktivt og
viktigt forum och mötesplats med ökande nytta för handelskammarens
medlemmar
Valberedningen har fokus på ledare från mellanstora företag som använder
ny teknologi i sin gränsöverskridande verksamhet.
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Valberedningens process
•
•
•

•
•
•
•

Oktober: Planering av valberedingens ambition, uppgift och process
November: Inledande möter med Björn Rosengrén, ordförande och Jacob Dalborg, vice
ordförande, Norges ambassadör Christian Syse och NSHKs VD
November - februari: möter med styrelsens övriga ledamöter, dvs. Pål M Jebsen, Bjarte
Böe, Karin Wiström, Anna Storåkers, Jan Inge Johnsen, Mikael Stabo och Caroline
Bergström
December-april: nyrekrytering
- Eventuella styrelseledamöter som ej tar omval.
April: Förankring av valberedningens förslag med Ambassadör Syse, Hans Dalborg
och Jacob Wallenberg
Maj: Valberedningens förslag till ordförande/VD för utskick till medlemmarna inför
årsmötet
4 juni: Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse vid NSHK’s årsmöte
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Valberedningens förslag till val av styrelse på
årsmötet 4 juni 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Björn Rosengren, ordförande - omval
Karin Wiström – vice ordförande – omval
Pål M Jebsen – omval
Jacob Dalborg – omval
Bjarte B⌀e - omval
Mikael Stabo – omval
Caroline Bergström – nyval
Peter Dalmalm – nyval
Mikael Söderman - nyval

Christian Syse, Norges ambassadör – adjungerad till styrelsen
Tina Nordlander, Innovasjon Norge – adjungerad till styrelsen
Hans Dalborg – Hedersordförande
Jacob Wallenberg – Rådgivare till styrelsen
2018

Information om nya föreslagna styrelseledamöter
Caroline Bergström
• Head of Revenue Optimization Norway, SAS

• Är stationerad på SAS huvudkontor i Stockholm och har ett managementansvar för 16 personer.
Deltog i Talentnätverket 2016

• Examen i Business Management och International Business från Sierra Nevada College i USA och
har tävlat i alpin skidåkning i mer än 15 år.

Peter Dalmalm
• Head of Commercial Banking Sweden, Nordea

Mikael Söderman
• CMO/ Sverigechef, Nordic Green Energy
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Information om kandidater til omval
•

•
•
•
•
•

Björn Rosengren, ordförande
• Ordförande i Priority Group
• Former Senior Advisor, Investment AB Kinnevik, Minister of Industry, Employment and
Communications, Board member of P4 Radio Hele Norge ASA, Transcom World Wide S.A,
Transvoice, Nordsjöfrakt, Falck Health Care AB, Film and TV producers association,
Chairman Future Rail Sweden
Karin Wiström, vice ordförande
• Director SSE MBA, Handelshögskolan i Stockholm
Pål M Jebsen
• Senior Advisor, JKL Group
Jacob Dalborg
• Egen företagare och investerare
Bjarte B⌀ e
• Head of SEB Shipping Finance
Mikael Stabo
• Partner i Advokatfirman Lindahl KB
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