
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 
för den ideella föreningen 

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing 
som hölls den 17 maj 2019 i Stockholm 

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

Ordförande Johan Rippe hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Presentation av styrelseledamöter 
 Alla närvarande styrelseledamöter presenterar sig och redogör kort för vilka 
förväntningar man har på NABen och varför man valt att delta i styrelsearbetet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ledamöterna anser att det är viktigt att samla 
ekosystemets alla aktörer, från offentlig sektor via kapitalmarknad och rådgivare 
till sociala entreprenörer och idéburen sektor, för at gemensamt finna de 
lösningar som skulle kunna öka kapitalströmmarna till investeringar med mätbar 
impact. Styrelseledamöterna menar vidare att det finns ett momentum som gör 
att tiden är mogen för ett samlat grepp kring impact investing och att NABen 
därför kommer i rätt tid. Avslutningsvis påpekar flera styrelseledamöter att de 
valt att engagera sig för att se till att arbetet kommer i gång, att vi kommer 
framåt och att viktiga frågor får viktigt stöd och framdrift.  
 

§ 3  Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Jenny Carenco 
 
§ 4  Val av justeringsperson 
 Till justeringsperson valdes Ylva Hannestad 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 

 Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av frågor kring 
Ekonomi och attestering under § 13, Övriga frågor. 
 
 



§ 6  Fastställande av omedelbara prioriteringsområden 
Styrelsen gick igenom alla de förslag till fokusområden för NABen som bilagts 
protokollet från den konstituerande föreningsstämman. Dessa fokusområden 
framkom i arbetet med att sätta mål och inriktning för NABen under de tre 
arbetsmöten som föregick föreningens bildande. 
 
Styrelsen beslutade att kalla till ett ytterligare styrelsemöte innan sommaren för 
att arbeta igenom prioriteringsområdena och sätta ett utkast till verksamhetsplan. 
Datum för styrelsemötet sattes till den 17 juni 2019, på PwC’s Experience 
Center, Hudiksvallsgatan 6 i Stockholm. 

 
§ 7 Plan för framtagning av verksamhetsplan 

Enligt föregående punkt beslutades att prioriteringsområden behövde diskuteras 
ytterligare varför ett nytt styrelsemöte sattes till den 17 juni 2019. Styrelsen 
diskuterade när en verksamhetsplan senast bör vara klar att presenteras. 

 
 Styrelsen beslutade att en verksamhetsplan ska vara klar att presenteras vid en 

extra föreningsstämma senast i slutet av oktober så att den färdiga planen kan 
kommuniceras och presenteras vid Social Innovation Summit den 12-13 
november i Malmö.  

 
§ 8  Beslut rörande ansökan om Medlemskap i The Global Steering Group for 

Impact Investing  
Ordförande Johan Rippe redogjorde för sitt samtal med The Global Steering 
Group’s grundare och ordförande, Sir Ronald Cohen. Detta samtal hade 
efterfrågats av Sir Ronald Cohen och ägde rum den 13 maj 2019. 
Diskussionerna hade i mångt och mycket berört varför PwC intresserade sig för 
impact investing och varför man valt att engagera sig i styrelsen. Frågor kring 
hur den svenska NABen bildats och vilken representation som fanns i styrelse 
och förening hade berörts. Vidare hade Sir Ronald Cohen berättat om arbetet 
som gjordes under ledning av Harvard Business School, och i samarbete med 
PwC, kring s.k. Impact Weighted Results – ett sätt att vikta finansiella resultat 
med den positiva eller negativa impact en organisation har haft på samhälle, 
miljö och klimat.  

 Styrelsen diskuterade kort varför den svenska NABen bör ansluta sig till GSG. 
Inga invändningar yttrades och inte heller något allmänt bifall.  

 
 Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till styrelsemötet den 17 juni 2019.  

 
§ 9  Kommunikation och marknadsföring  

Styrelsen diskuterade vikten av att kunna presentera NABen på ett tydligt och 
gemensamt sätt. För att bredda medlemsbasen och börja arbeta med viktiga 
intressentgrupper ansåg styrelsen det viktigt att NABen hade en grafisk identitet, 
en webbplats samt att ett kommunikationsmaterial togs fram.  
Styrelsen diskuterade det önskvärda i att detta material var klart till Almedalen 
och att så många styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar som möjligt 
kommunicerade kring NABen under Almedalsveckan.  

 



  Styrelsen beslutade att Jenny Carenco skulle ta fram förslag på domännamn och 
kommunikationsmaterial samt att med hjälp av en designer – vars offert 
styrelsen först måste godkänna – ta fram en grafisk identitet och en webbplats.  

 
§ 10  Plan för att bredda och utöka medlemsbasen  

 Frågan om plan för att bredda och utöka medlemsbasen parkerades till nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 11  Plan för val av revisor 
 Styrelsen beslutade att låta Johan Rippe och Jenny Carenco ta fram förslag och 
be om offert från två större och två mindre auktoriserade revisionsfirmor och 
presentera dessa förslag och offerter för styrelsen på styrelsemötet i augusti eller 
september 2019. 
 

§ 12 Fastställande av årets datum för styrelsemöten 
Styrelsen beslutade att låta Jenny Carenco skicka ut förslag på datum för ett 
styrelsemöte per månad från augusti 2019 till april 2020. Styrelsen var ense om 
att det under detta första år var befogat med ett möte per månad, men att det 
längre fram kan räcka med ett möte per kvartal.  
  

§ 13 Övriga frågor 
Ordförande Johan Rippe påpekade att stadgarna anger att firma endast kan 
tecknas av två styrelseledamöter gemensamt. Ordförande föreslog till styrelsen 
att han själv tillsammans med styrelsens sekreterare Jenny Carenco skulle få 
styrelsens förtroende att teckna firma. 

 
 Styrelsen beslutade att Johan Rippe tillsammans med Jenny Carenco får 

styrelsens förtroende att teckna firma. 
 
 Johan Rippe och Jenny Carenco la fram förslag om att föreningen skulle kunna 

använda sig av den digitala bokföringsbyrån Wint samt att Jenny Carenco, till 
dess att föreningen kan finansiera ett kansli, ska sköta bokföringen. 

 
 Styrelsen beslutade att bokföringsbyrån Wint ska användas samt att Jenny 

Carenco för den närmaste tiden ska sköta bokföringen.  
 
 Styrelsen diskuterade vikten av att snarast upprätta en budget samt en plan för 

finansiering. Det föreslogs att Jenny Carenco skulle göra ett första utkast till 
budget som kan cirkuleras till styrelsen per mail innan nästa styrelsemöte den 17 
juni 2019.  

 
 Styrelsen beslutade att Jenny Carenco gör ett utkast till budget och att styrelsen 

sedan fattar beslut om antagande eller ändringar vid styrelsemötet den 17 juni 
2019.  

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



 
 
______________________________________ 
Ordförande, Johan Rippe  
 
 
 
 
______________________________________ 
Mötessekreterare, Jenny Carenco  
 
 
 
 
______________________________________ 
Justeringsperson, Ylva Hannestad 
 


