
 
 

Valberedningens förslag till ny styrelse i Swesif 2020–2021 

Inför denna stämma har tre personer valt att avsluta sitt engagemang i styrelsen. Det är Anita 

Lindberg (ordförande), Skandia, Peter Lööw (vice ordförande), Alecta, och Cecilia Repinski, Stockholm 

Green Digital Finance. Vi tackar dem för deras insatser för Swesif. Speciellt Anita vill vi framföra ett 

särskilt stort och varmt tack till för att hon åtog sig rollen som ordförande i ett kritiskt skede för 

Swesif och har vidareutvecklat verksamheten under tre intensiva år med den äran.  

Valberedningen har därför arbetat med att hitta tre nya kandidater och dessutom se över 

kontinuiteten och kompetensbehovet i styrelsen. Varje ledamot välj på ett år i taget. Intresset bland 

medlemmarna för en styrelseplats kommande året har varit ljumt. 

Organisationer är medlemmar i Swesif, men det är enskilda individer som gör arbetet i Swesifs 

styrelse, arbetsgrupper och valberedning. Swesif som förening är beroende av enskilda individers 

intresse och vilja att göra en insats. I Swesif representerar man sig själv först och främst och inte sin 

arbetsgivare. I valberedningen fokuserar vi på att hitta en bra blandning och kompetens som 

styrelsen behöver. När vi söker nya kandidater är vår ambition därför att komplettera den 

kompetens och bakgrund som redan finns i styrelsen. Kandidaterna ska dessutom ha visat intresse 

för att engagera sig. Vi har tagit fasta på behovet att involvera säljsidan mer i Swesif och föreslår 

därför Julian Beer till styrelsen, då han har rätt kompetens för att driva hållbarhetsfrågorna bland 

analytiker på mäklarsidan.  Vidare föreslår vi Eva Axelsson och Åsa Moberg, bägge med lång och bred 

erfarenhet av hållbarhetsarbete från olika typer av investerare och forskning, vilket vi tror kan bidra 

mycket till Swesifs styrelse.  

Valberedningen föreslår därför följande ledamöter till Swesifs styrelse: 

• Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank 

• Charlotta Dawidowski Sydstrand, AP7 

• Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring 

• Emma Henningsson, Sustainalytics 

• Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken 

• Lingyi Lu, Söderberg & Partner 

• Anna Strömberg, Catella 

• Robert Vicsai, SEB 

• Eva Axelsson, Swedbank Robur (nyval) 

• Julian Beer, SEB (nyval) 

• Åsa Moberg, Mistra (nyval) 

Susanne Bolin Gärtner föreslås som ordförande.  

Valberedningen har varit ofullständig sedan Hans Ek, SEB, lämnade. Vi föreslår därför att Anette 
Andersson återigen inträder i valberedningen. 
Förslag på valberedningens ledamöter: 

• Gunnela Hahn, Svenska kyrkan (sammankallande) 

• Johan Elmquist, Didner&Gerge 

• Anette Andersson, SEB (nyval) 


