
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 
för den ideella föreningen 

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing 
som hölls den 29 augusti 2019 i Stockholm 

 
 
Närvarande vid styrelsemötet var: 
Johan Rippe, Ordförande 
Frida Korneliusson 
Lars-Göran Orrevall 
Johan Oljeqvist 
Ylva Hannestad 
Maria Björholt 
Maria Pellborn 
Nicklas Wallberg 
Jenny Carenco, Sekreterare 
 
Närvarade via telefon gjorde: 
Charlotte Ahlgren Moritz 
 
Frånvarande från styrelsemötet var: 
Kjell Håkan Närfelt 
 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Johan Rippe hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Jenny Carenco 
 

§ 3  Val av justeringsperson 
 Till justeringsperson valdes Nicklas Wallberg 
 
§ 4 Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte  

 
Lars-Göran Orrevall poängterade att föregående protokolls §6, punkt 2, kunde 
tydas så att leverantörer av impact-fulla produkter, tjänster och insatser som 
varande främst mindre företag. Lars-Göran påpekade att flertalet stora företag 
kan vara föremål för och mottagare av impact-investeringar, främst de som är 
aktiva inom områdena infrastruktur, energi, fastigheter, folkhälsa och offentlig 
sektor. 
Lars-Görans förslag om förtydligande bifölls av en enig styrelse, som beslutade 
att låta föregående protokoll ligga och i stället förtydliga frågan i detta mötes 
protokoll. 
 
Styrelsen beslutade således att godkänna protokollet från föregående 
styrelsemöte. 
 
 



§ 5 Godkännande av dagordning 
  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av en § 4, 
Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte, som saknades i 
kallelsen. Vidare önskades att följande frågor lades till under § 11, Övriga 
frågor:  
- vad händer med NABen i Storbritannien och deras fusion med en annan 
organisation? 
- frågan om att organisera rundabordssamtal med nyckelaktörer i svensk politik 
- frågan om huruvida NABen kan få någon exponering under Norrsken’s Impact 
Week. 
 
 
 

§ 6  Fastställande av handlingsområden där arbetsgrupper ska tillsättas med 
mål och tidsplan 
Styrelsen diskuterade de frågor med störst omedelbar vikt för det svenska 
ekosystemet för impact-investing och där NABen kan spela en viktig roll som 
både utgivande / kommunicerande part och som samordnande / pådrivande part.  
 
Definitioner och nomenklatur 
Styrelsen menar att den viktigaste frågan i nuläget är att enas kring och 
tydliggöra definitioner och nomenklatur kring impact-investing. The Global 
Steering Group for Impact Investing definierar impact investing som följer: 
 
” Impact investment optimizes risk, return and impact to benefit people and the 

planet. It does so by setting specific social and environmental objectives 
alongside financial ones, and measuring their achievement.” 

 
Styrelsen menade att de allra flesta aktörerna i ekosystemet kan sluta upp kring 
en så pass generell definition, men att den saknar tydlighet och väcker flera 
praktiska frågor: 
- Vad avses med ”benefit people and planet”? Vad ska anses vara en ”benefit” 

och vad är det inte? Måste det handla om s.k. otillräckligt tillgodosedda 
målgrupper? Måste det finnas additionalitet, alltså att förbättringen med 
sannolikhet inte skett utan investeringen? Måste förbättringen vara 
väsentlig? 
Styrelsen beslutade att frågan om ”benefit” måste förtydligas både vad 
gäller additionalitet, målgrupper och väsentlighet 

- Det är av yttersta vikt för impact-investeringar att ”specific social and 
environmental objectives” kan sättas. Men hur gör man detta? Kan vi enas 
kring några riktlinjer eller rekommendationer för hur man definierar det 
problem man löser, hur man kvantifierar problemet och hur man avser mäta 
utfallen? Kan vi enas kring några riktlinjer kring indikatorer som påvisar 
förändring även om den egentliga impacten infaller längre fram i tiden, t.ex. 
efter investeringshorisonten? 

- För att kunna mäta impact (”measure their achievment”) krävs en korrekt 
problemdefinition och målsättning för den impact som ska skapas. Kan vi 
bättre definiera vad som anses vara ”achievement”? Kan vi hjälpa till att 
skapa tydlighet mellan aktiviteter (t.ex. antal möten) så kallad ”output” (t.ex. 



antal installerade solceller) och impact (t.ex. positiv förflyttning av 
målgruppen avseende problemet, eller minskade CO2-utsläpp).  

 
Styrelsen beslutade att snarast organisera en workshop på ämnet, att utsee en 
person som faciliterar en sådan workshop, samt att tillsätta en arbetsgrupp som 
får som uppgift att med utgångspunkt i ovan nämnda workshop, samla in 
perspektiv och kunskap för att kunna författa en skrift med riktlinjer och 
definitioner som NABen ställer sig bakom och kan ge ut.  
 
Styrelsen beslutade vidare att ge Jenny Carenco uppdraget att författa en 
uppdragsbeskrivning till en sådan arbetsgrupp och att presentera denna för 
styrelsen senast den 6 september 2019.  
 
Utmaningar och hinder inom den offentliga sektorn 
Styrelsen var eniga om att offentlig sektor spelar en mycket viktig roll i 
ekosystemet för impact-investeringar i Sverige. Frida Korneliusson redogjorde 
för en del av de tekniska hinder som ofta stoppar offentliga aktörer från att t.ex. 
ingå olika former av utfallskontrakt eller att finansiera innovativa och impact-
fulla insatser med externt kapital. Det föreligger även en viss tveksamhet eller 
omognad i offentlig sektor gällande upphandling av tjänster som utförs av 
externa utförare och vars syfte är att skapa mätbar impact på prioriterade 
samhällsproblem.  
 
Styrelsen menar att NABen bör lägga fokus på att bistå offentlig sektor i att reda 
ut dessa frågeställningar och skapa tydlighet i de regler och förordningar som de 
har att förhålla sig till i ovan nämnda frågor. Styrelsen anser att NABen genom 
att lägga speciellt fokus på offentlig sektors utmaningar också väsentlig ökar 
chanserna att offentliga organisationer ansluter sig till NABen, som medlemmar 
eller som observatörer. 
 
Styrelsen beslutade att tillsätta en andra arbetsgrupp vars uppdrag ska vara att i 
samarbete med nyckelaktörer som RISE, Rådet för Kommunal Redovisning och 
Upphandlingsmyndigheten, ta fram förtydliganden och rekommendationer som 
NABen kan ge ut och distribuera.  
 
Styrelsen beslutade vidare att ge Jenny Carenco uppdraget att författa en 
uppdragsbeskrivning till en sådan arbetsgrupp och att presentera denna för 
styrelsen senast den 6 september 2019. 
 
Effektmätning 
Styrelsen diskuterade vidare behovet av standardiserade ramar för 
effektmätning. Även om metoderna för mätning kan variera, så behöver alla 
effektmätningar, som ska användas som investeringsunderlag, vila på 
gemensamma definitioner av vad som är effekt och hur en sådan ska beräknas. 
 
Styrelsen konstaterade att det finns en rad viktiga initiativ på området och flera 
organisationer som arbetar aktivt med frågan i Sverige och internationellt.  
 
Styrelsen menar att det inte finns något behov för NABen att själv arbeta med 
effektmätningsutmaningen, utan snarare att samverka med de aktörer som 



arbetar med frågan och att sammanställa de ramverk som finns och som vilar på 
de principer som NABens medlemmar kan enas kring. 
 
Styrelsen beslutade att inte omedelbart tillsätta en arbetsgrupp på området utan 
att först göra en kartläggning av de aktörer som arbetar inom området och de 
standarder som redan är etablerade.  
 
Styrelsen beslutade att ge Jenny Carenco uppdraget att inleda dialog med de 
aktörer som avses ovan, exempelvis RISE och nätverket Effektfullt, samt att 
sammanställa de standarder som är etablerade i Sverige och internationellt.  
 
 

§ 7 Plan för att bredda och utöka medlemsbasen inklusive kommunikation 
(press, övrig…) 
Jenny Carenco presenterade ett förslag till pressmeddelande. Styrelsen ansåg att 
det överlag såg bra ut, men fick till och med den 6 september på sig att komma 
med inspel. 

 
 Styrelsen beslutade att pressmeddelandet först ska skickas till en utvald 

journalist på Dagens Industri som får en eller ett par dagars exklusivitet innan 
det skickas till andra medier. Denna journalist förslogs vara Thomas Frostberg. 

 
 Styrelsen beslutade vidare att ingen arbetsgrupp för att bredda och utöka 

medlemsbasen ska tillsättas. Styrelseledamöterna ska använda sina egna nätverk 
för att sprida information om NABen och uppmuntra relevanta organisationer att 
bli medlemmar i föreningen.  
 
Styrelsen beslutade att låta Jenny Carenco ta fram ett förslag på kort text som 
kan användas på mail och i sociala medier för kommunikation med potentiella 
medlemmar. 
 
Styrelsen beslutade att alla styrelseledamöter snarast skulle maila en lista med 
personer som de avser kontakta för medlemskap i föreningen och att dessa lista 
skickas till Jenny Carenco för sammanställning. Listan kan sedan göras 
tillgänglig för alla styrelseledamöter via Google Docs, där också den som 
ansvarar för varje kontakt framgår och där organisationer som ansökt om 
medlemskap kan markeras.    

 
§ 8  Arbetsfördelning i framtagning av formell ansökan om medlemskap i GSG 

 
 Styrelsen beslutade att ansökan om medlemskap i the Global Steering Group for 

Impact Investing ska lämnas in senast vi nästa deadline som infaller den 24 
oktober 2019. 
 
Styrelsen beslutade att låta Jenny Carenco ta fram ett utkast till nästa 
styrelsemöte den 24 september.  
 

§ 9  Förslag för upphandlingsförfarande avseende revisor 
Johan Rippe har tagit fram ett förslag till underlag för upphandling av revisor. 
Detta förslag ska skickas till styrelsen för påseende snarast och sedan skickas ut 



till två större och två mindre byråer som kommer ombedjas lämna offert.  
 
Styrelsen beslutade att överlåta arbetet med att ta in offerter från revisorer till 
Johan Rippe och Jenny Carenco. Dock ska valet av revisor vara ett beslut som 
fattas av styrelsen vid nästa styrelsemöte.  
 

§ 11  Beslut angående fakturering av medlems- och serviceavgifter  
 I kallelsen till styrelsemötet lades ett förslag till beslut fram i dagordningen om 
att faktureringen av medlems- och serviceavgifter ska ske årsvis för innevarande 
kalenderår och prorata från bildandet för 2019.  
 
Styrelsen beslutade att faktureringen av medlems- och serviceavgifter ska ske 
årsvis för innevarande kalenderår och prorata från bildandet för 2019. Fakturan 
ska skickas till alla medlemmar snarast för 2019 och efter föreningens årsmöte i 
april för alla kommande år.  
 

§ 12 Beslut angående Sveriges representation vid GSG Summit i Chile 
The Global Steering Group for Impact Investing önskar att minst en 
representant, helst två och helst att en av de två är ordföranden, ska närvara vid 
det årliga summiten som i år hålls i Chile den 18-20 November. Johan Rippe har 
ingen möjlighet att åka till Chile vid den tidpunkten och ingen av de övriga 
styrelseledamöterna har heller möjlighet att representera Sverige under 
summiten. 
 
Styrelsen menar vidare att kostnader för en sådan resa inte kan vara en 
prioriterad användning av NABens medel för 2019.  

 
Styrelsen beslutade att den svenska NABen inte kommer att vara representerad i 
Chile i november och ger Jenny Carenco uppdraget att meddela GSG om detta.    
  

§ 13 Övriga frågor 
Jenny Carenco åtog sig att ställa frågan till GSG om vad som nu hände med den 
brittiska NABen. 
 
Maria Björholt åtog sig att undersöka huruvida NABen kan bli omnämnd under 
Norrsken Impact Week den 16-20 september.  
 
Övriga frågor hann inte avhandlas vid detta möte.   

 
§ 14  Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________ 
Ordförande, Johan Rippe  
 
 
 
 
______________________________________ 
Mötessekreterare, Jenny Carenco  
 
 
 
 
______________________________________ 
Justeringsperson, Maria Pellborn 
 


