
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 
för den ideella föreningen 

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

 
 
Närvarande vid styrelsemötet var: 
Johan Rippe, Ordförande 
Frida Korneliusson 
Lars-Göran Orrevall 
Kjell Håkan Närfelt 
Maria Björholt 
Maria Pellborn 
Nicklas Wallberg 
Charlotte Ahlgren Moritz 
Jenny Carenco, Sekreterare 
 
Frånvarande från styrelsemötet var: 
Johan Oljeqvist 
Ylva Hannestad 
 
 
§ 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 Maria Pellborn 
 
§ 4 Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte  

 
Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från föregående styrelsemöte. 
 

§ 5 Godkännande av dagordning 
  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av frågor kring 
grafisk profil, kommunikation, websida, domännamn och fråga om möte mellan 
NABens styrelse och Näringsdepartementet, Finansdepartementet, 
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet under § 11, Övriga frågor. 
 
 

§ 6  Diskussion och fastställande av mål och prioriteringsområden 
Styrelsen började med att diskutera vikten av att NABen kan enas kring och 
förmedla en definition av det eller de problem som vi vill bidra till att lösa och 
där impact investing är en del av lösningen.  
 
Styrelsen menade att det idag saknas en insikt hos många aktörer i ekosystemet, 
både i offentlig, privat, idéburen och akademisk sektor, om vad problemet 



egentligen är och varför entreprenöriella och innovativa lösningar behövs för att 
lösa våra klimat-, miljömässiga och sociala utmaningar. 
 
Styrelsen enades om att definiera det övergripande problemet som följer: 

 
Stater kommer inte att klara av att på egen hand lösa de utmaningar som 
samhället står inför och enbart skattehöjningar kommer inte att vara en 
framkomlig väg. Vi behöver mer innovation och mer innovativa lösningar som 
levereras av entreprenöriellt och affärsmässigt drivna organisationer, 
finansierade av icke-statligt kapital. 
 
Styrelsen diskuterade vidare NABens verksamhetsområde och avgränsningar av 
detta och var eniga om att definiera det som följer: 
 
För att innovation och entreprenörskap ska kunna leverera effektiva lösningar 
på samhällets stora utmaningar, och kunna göra detta i tillräckligt stor skala, 
krävs att dessa organisationer får tillgång till lämpligt kapital i tillräckligt stor 
omfattning, på samma sätt som andra innovativa sektorer i samhället. NABen 
ser det som sin specifika uppgift att driva frågor där slutmålet är att öka 
kapitaltillströmningen till impact investeringar. 
 
Styrelsen diskuterade sedan vidare på vilka huvudsakliga områden NABen 
måste agera för att skapa rätt förutsättningar för ökade kapitalströmmar till 
impact investeringar och enades kring tre huvudteman: 
 

1. Det måste finnas kunder som betalar för de produkter, tjänster och 
insatser som skapar mätbar impact för att det ska gå att investera i 
sådana organisationer, insatser och projekt. 

a. NABen ska bidra till att informera och utbilda kommuner och 
regioner i hur man upphandlar innovativa lösningar och hur 
man kan använda olika verktyg för att få riskdelning, t.ex. att 
betala på utfall. Man ska arbeta med organisationer som SKL, 
Upphandlingsmyndigheten och det Rådet för Kommunal 
Redovisning. 

b. NABen ska också driva på frågan om statliga utfallsfonder, 
reserverade, statliga medel som kan användas till att köpa utfall.  

c. Kunderna finns dock inte enbart i den offentliga sektorn. NABen 
bör därför bidra till att öka kunskapen om hur privata företag, 
fastighetsbolag, eller andra intressenter kan köpa sociala 
lösningar och räkna hem detta genom förbättrat 
varumärkesvärde, ökat medarbetarengagemang, ökat 
fastighetsvärde, större attraktivitet på marknaden…. etc.  

2. Det måste finnas affärsmässiga (därmed inte sagt ”vinstdrivande”) 
leverantörer av dylika innovationer, tjänster och produkter där impact 
går att mäta och där tillräckligt med överskott skapas för att en 
investering och kapitaltillförsel ska vara möjlig. 

a. Här ska NABen samarbeta med det existerande ekosystemet av 
stödstrukturer för impact organisationer och komma med tydliga 
kravställningar kring vad som krävs för att en organisation eller 



en insats ska vara investeringsbar, upphandlingsbar eller köpbar 
(privata kunder). 

b. Även insatser som finansieras av sociala obligationer måste 
uppfylla krav på en tydlig förändringsteori, mätbarhet och 
ekonomiskt försvarbara kalkyler. NABen ska arbeta med att 
informera och erbjuda kunskap i hur sådana insatser måste 
struktureras för att vara investeringsbara.  

c. Både insatser, tjänster eller produkter som levereras av så 
kallade impact enterprises – bolag där positiv samhällspåverkan 
är huvudmålet med verksamheten (”for impact”) – och företag 
med sin huvudsakliga aktivitet i anda branscher (”with impact”) 
ska kunna motta investeringar för att leverera mätbar positiv 
samhällseffekt (impact). 

3. Det måste finnas finansiella instrument som passar både mottagare av 
investeringen och investerarna. 

a. Här ska NABen arbeta för att tydliggöra för alla parter vilka 
finansiella instrument som passar vilken typ av insats, 
organisation eller projekt och vilka instrument som passar vilka 
investerare. 

b. NABen ska bidra till utvecklingen både av instrument som driver 
efterfrågan (ex vis utfallsfonder, sociala obligationer) och 
instrument som driver utbud (investeringar i enskilda 
organisationer) 

c. NABen ska specifikt arbeta som en remissinstans för departement 
och myndigheter avseende regelverk och förordningar. T.ex. 
avseende pensionsbolags möjlighet att investera i onoterade och 
illikvida tillgångar.   

4. En av de viktigaste faktorerna för impact investingens utveckling är 
möjligheten att mäta positiv och negativ effekt, eller impact, som skapas 
av de organisationer och insatser som finansieras.  

a. Därför ska NABen arbeta för att ett nationellt ramverk för 
effektmätning tas fram. Detta ramverk ska inte värdera vilken 
metod som används för mätningen utan snarare sätta en 
standard för vad som anses vara impact / effekt, betona vikten av 
att också utvärdera negativa bieffekter och av att beakta så 
kallad förflyttning (har problemet bara förflyttats någon annan 
stans) eller ersättning (har problemet ersatts av ett annat som en 
följd av vår insats).   

b. NABen ska vidare arbeta för framväxten av fler oberoende 
aktörer med specialistkompetens och förtroende att genomföra 
effektmätningar. NABen ska också inspirera och bidra till att öka 
kunskapen hos existerande organisationer där effektmätning och 
utvärdering kan vara ett nytt attraktivt affärsområde. Genom att 
främja en sådan utveckling vill NABen verka för att dessa typer 
av tjänster ska finnas tillgängliga för alla typer av 
organisationer till en rimlig kostnad. 

 
Styrelsen diskuterade också vissa principer för NABens arbete i allmänhet och 
styrelsens arbete i synnerhet. 
 



Styrelsen beslutade att i möjligaste mån verka för en harmonisering av 
terminologin runt impact investing och att själv vara en föregångare på detta 
område, genom tydlighet och förklaringar kring de termer som vi väljer att 
använda.  
 
Styrelsen beslutade att NABens medlemmar ska engageras i att driva de frågor 
som NABen ska arbeta med, medan styrelsen i större utsträckning har en 
strategisk roll. Förfrågningar kring medverkan i arbetsgrupper ska gå ut till 
medlemsbasen och koordineras av styrelsen.  
 
Styrelsen beslutade att i möjligaste mån samla existerande modeller och 
kunskap från Sverige och internationellt, för att bygga på best practice och inte 
uppfinna hjulet.  
 
Styrelsen diskuterade avslutningsvis vad NABen ska leverera på kort sikt och 
beslutade att  NABens viktigaste uppgift under 2019 / 2020 ska vara att ta fram 
en  Nationell Agenda för Impact Investing, med tydlig problemformulering, 
tydlig formulering av möjligheter och mål, samt tydliga åtgärdspunkter med 
klargjorda ägare av varje åtgärd.  
 
 

§ 7 Plan för framtagning av verksamhetsplan 
Styrelsen menar att en verksamhetsplan kräver ytterligare ett arbetsmöte i mer 
workshop-karaktär. 

 
 Styrelsen beslutade därför att nästa styrelsemöte, den 29 augusti 2019, ska 

användas till att workshopa fram tydliga områden för handling och ta fram 
förslag till arbetsgrupper, samt att baserat på detta formulera en plan som kan 
presenteras senast i oktober 2019.    

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

Impact Investing  
 

 
 Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i The Global Steering Group for 

Impact Investing snarast möjligt. 
 

§ 9  Plan för att bredda och utökamedlemsbasen  
Jenny Carenco visade resultatet av arbetet med att ta fram en grafisk profil och 
en hemsida. Denna ska vara färdig till Almedalen. Det föreslogs vidare att Jenny 
Carenco ska ta fram ett presentationsmaterial som kan användas samt en 
pressrelease. Det föreslogs även att alla medlemmar ska få ett föreslaget inlägg 
at posta på sociala medier med länk till hemsidan.  

 
  Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna i möjligaste mån ska använda de 

forum och seminarier som man medverkar i eller står som värd för under 
Almedalen, till att kommunicera kring NABen, uppmana att ansöka om 
medlemskap och hänvisa till hemsidan.   
 
Vidare handlingsplan för att bredda och utöka medlemsbasen parkerades till 



nästa styrelsemöte.  
 

§ 11  Plan för val av revisor 
 Johan Rippe och Jenny Carenco kommer innan midsommar 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 om följande datum för styrelsemöten under de kommande 
10 månaderna: 
29 augusti 2019 kl. 9-11 
24 september 2019 kl. 13-15 
22 oktober 2019 kl. 9-11 
20 november 2019 kl. 9-11 
17 december 2019 kl. 9-11 
23 januari 2020 kl. 9-11 
20 februari 2020 kl. 9-11 
25 mars 2020 kl. 9-11 
29 april 2020 kl. 9-11 
  
  

§ 13 Övriga frågor 
Jenny Carenco presenterade grafisk profil och utkast till hemsida. Den grafiska 
profilen bifogas detta protokoll. Utkastet till hemsidan finns idag på 
https://andreas7043.wixsite.com/nabdev. 
Hemsidan ska nu kompletteras med utförligare information om NABens syfte 
och mål och prioriteringsområden. Foton på styrelsemedlemmar ska in och 
tekniska buggfixar ska göras. Sajten ska optimeras för sökmotorer.  
Länken till utkastet till hemsida har idag skickats ut till alla styrelseledamöter 
för påseende, och dessa välkomnas att inkomma med feedback senast torsdag 
den 20 juni. 
 
Styrelsen beslutade att hemsidan ska ligga på domänen swedishnab.org.   
 
Styrelsen beslutade att godkänna den grafiska profilen och utkast till hemsida.  
 
Jenny Carenco redogjorde för arbetet med en budget som kompliceras av att 
verksamhetsplanen inte är färdigställd. Jenny lovade att sammanställa 
medlemsintäkter per idag som ett utgångsläge. 
 
Styrelsen diskuterade även behovet av att så snart som möjligt öppna ett 
bankkonto och fakturera medlemsavgiften.  

 
 Styrelsen beslutade att Jenny Carenco vidtar alla administrativa åtgärder för att 

öppna bankkonto och fakturera, samt att Johan Rippe tillsammans med Jenny 
Carenco, som tecknar firma tillsammans, signerar alla avtal och dokument som 
krävs.   

 



§ 14  Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Ordförande, Johan Rippe  
 
 
 
 
______________________________________ 
Mötessekreterare, Jenny Carenco  
 
 
 
 
______________________________________ 
Justeringsperson, Maria Pellborn 
 


