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Sydsveriges största konferens med fokus
på företagens och den offentliga sektorns
samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 9 mars 2011
www.csrsyd.se
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Inbjudan till
CSR syd 2011 - Sydsveriges största konferens
med fokus på företagens och den offentliga
sektorns samhällsansvar
Den 9:e mars 2011 arrangerar Stiftelsen TEM i
samarbete med CSR Skåne, Region Skåne och
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
en heldagskonferens om CSR, dvs. Corporate
Social Responsbility – företagens samhällsansvar.
Konferensen riktar sig främst till dig, som
arbetar aktivt med dessa frågor inom näringsliv,
frivilligorganisationer, offentlig sektor, och
forskningsinstitutioner.
Syftet med dagen är att förmedla kunskap,
ge inspiration och utmana alla deltagande
organisationer att höja ribban i sitt CSR-arbete!
Vi kommer att överlåta scenen åt experter som
berättar hur de driver dessa frågor i små och
stora företag, i den finansiella sektorn, universitet,
på regeringsnivå mm.
Mer information om evenemanget finns på
CSR syds hemsida: www.csrsyd.se

Huvudarrangör:

Tid:

onsdag 9 mars 2011,
kl. 8.30-17

Plats:

Hilton Malmö City,
Triangeln 2, Malmö

Anmälan:

Görs på sidan www.csrsyd.se
senast 22 februari 2011

Kostnad:

TEM i samarbete med

1 450 kr.
Vid utebliven närvaro utan avanmälan
senast 22 februari faktureras 1 450 kr.

Frågor:

Kontakta Hanna Savola, Stiftelsen TEM,
mob: 0708 997076,
e-post: hanna.savola@tem.se

Kommunikationspartner:

smart kommunikation
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Program

CSR syd, 9:e mars 2011, Hilton Malmö City

8.00-9.00

Registrering och kaffe

9.00

Välkommen
Planetary Boundaries: scenarier för hållbar utveckling
Kevin Noone, Director of the Swedish Secretariat for
Environmental Earth System Sciences, Royal Swedish
Academy of Sciences
Företagens samhällsansvar i enlighet med ISO 26 000
Iris Rehnström, hållbarhetskonsult, Stiftelsen TEM

10.00-10.30

Kaffepaus
Affärer och risk – två viktiga sidor av hållbarhetsarbete och
redovisning
Rosman Jahja, Communications Manager Trelleborg AB
WWF och företagssamarbeten som förändrar marknader
Staffan Söderberg, Chef Företagssamarbeten,
Världsnaturfonden WWF
Charlotta Lyon, Director Environmental Communications,
Tetra Pak
Danish government strategy on CSR – profitable business
and sustainable society
Carsten Ingerslev, Chief of Division, Center for Corporate
Social Responsibility (CenSa), Ministry of Economic and
Business Affairs

12.00-13.00

Lunch
Långsiktiga relationer kräver ett större globalt ansvarstagande
Zeljko Tucak, miljöchef, APL Pharma Specials
Från miljö till CSR
Hanna Claesson, miljöchef, Wihlborgs Fastigheter AB
I det hållbara företaget – vad letar ägarna efter
Hanna Roberts, Engagement Manager,
GES Investment Services
Miljöarbete ur ett skadeförebyggande perspektiv
Joakim Svensson skadeförebyggare på Länsförsäkringar
Skånes företagsavdelning och Peter Birch-Iensen
skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skånes affärsområde
lantbruk
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Kaffepaus

14.30-15.00

Corporate Responsibility – basen i SIDAs program Business
for Development
Johan Åkerblom, Senior Advisor, SIDA
Mångfaldsarbete – att se möjligheter i stället för hinder
Pär Larshans, hållbarhetschef, Max Hamburgerrestauranger
CSR-soffan
– Vi bjuder kända profiler till CSR-soffan och låter dem
diskutera dagens hetaste CSR-frågor med varandra och
publiken.

17.00			 GreenDrinks
Efter kl. 17 fortsätter vi diskussionen i ett mer informellt
		
sammanhang, i form av Green Drinks som arrangeras
av Hållbart Event Scandinavia.

GREEN DRINKS MALMO
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Vill ni synas?
I direkt anknytning till konferenshallen
kommer det att finnas ett utställningsområde där 20 företag/organisationer
kan hyra utställningsbord för att
presentera sitt hållbarhetsarbete/
erbjudande till konferensdelegater.
Organisationer som hyr utställningsbord
får sin logotyp publicerad på
konferensens hemsida och programblad.
En deltagaravgift ingår i hyran.
För mer information, kontakta
Hanna Savola 0708-997076
eller hanna.savola@tem.se

Hitta hit
Du kan åka miljövänligt direkt till Hilton/
Triangeln med buss från Centralen eller
den nya citytunneln som har direkttrafik
med tåg från bland annat Köpenhamn/
Kastrup, Göteborg, Halmstad, Kalmar
och de flesta Skånska städer.
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Kevin Noone

Kevin Noone is Director of the Swedish Secretariat for Environmental Earth
System Sciences (SSEESS) at the Royal Swedish Academy of Sciences.
He has a background in Chemical Engineering, and Civil and Environmental
Engineering, Oceanography, Meteorology Atmospheric Physics. His primary
research interests at present are in the area of atmospheric chemistry &
physics, the effects of aerosols and clouds on air quality and the Earth’s
climate, and Applied Earth System Science. He is an advocate of an
interdisciplinary approach to obtaining a solid scientific basis for decisions on
environmental and climate issues.
Iris Rehnström arbetar som hållbarhetskonsult på Stiftelsen TEM. Iris har lång
erfarenhet av att arbeta med CSR-frågor från upprättande och implementering
av uppförandekoder till mångfaldsplaner och integrering av CSR-relaterade
dokument i befintliga ledningssystem i enlighet med ISO 26000.
Hon är ansvarig för nätverket CSR Skåne.

Iris Rehnström
Rosman Jahja arbetar med hållbarhetskommunikation och
internkommunikation i Trelleborg AB, där han är medansvarig för koncernens
redovisning på corporate responsibility området. Trelleborg räknas till de
ledande företagen i Sverige vad gäller CSR-rapportering och toppade
exempelvis H&Hs Webranking 2010.

Rosman Jahja

Carsten Ingerslev

Carsten Ingerslev is head of the Danish Governments Centre for CSR (CenSa).
He is responsible for the Government CSR strategy, which focuses on how
to use the market potential that CSR brings with it, while at the same time
ensuring optimal benefits for society. Some of the practical focus areas have
included People and Profit project, that reached out to 12 500 managers and
employees of Danish SME’s, the CSR Compass, a web based tool that assists
companies in their efforts regarding supply chain management, the Climate
Compass that helps businesses in saving energy and reducing CO2 missions,
and a large scale Nordic project on CSR driven innovation.
Staffan Söderberg är Chef för Företagssamarbeten på Världsnaturfonden
WWF. Dessutom är han vice ordförande i det internationella ISO sekretariatet
för Standarden Guidance on Social Responsibility ISO 26000. Staffan
Söderberg har tidigare arbetat som hållbarhetschef på Skanska.

Staffan Söderberg

Charlotta Lyon

Charlotta Lyon is employed by Tetra Pak International as Director
Environmental Communications. In her current role she works closely with
the Tetra Pak corporate functions to implement the company’s environmental
strategy and ensure a credible and active approach to environmental
communications. She is responsible to define the company’s environmental
positioning and support globally aligned approach. Prior to joining Tetra Pak
in 2008 she has been Environment and Communications manager at Colgate
Palmolive and Environmental manager at Sörmlands Grafiska, where she
developed and integrated the companies CSR agendas.
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Zeljko Tucak, miljöchef, kom till APL 1990 och har sedan 2000 haft en rad
ledande befattningar på miljöområdet inom Apoteket AB. Han har en bred
erfarenhet av att driva projekt och bygga ledningssystem inom miljö, hälsa
och säkerhet. Zeljko är aktiv i flertal nätverk som driver aktuella frågor inom
miljöområdet.

Zeljko Tucak
Hanna Claesson arbetar som miljöchef på Wihlborgs Fastigheter AB.
Hon ingår i den grupp på företaget som arbetar med de processer som krävs
för en hållbarhetsredovisning enligt GRI (C+ nivå). Wihlborgs har flera gånger
toppat Folksams klimatindex. Som börsnoterat fastighetbolag ser de det som
en självklarhet att utvecklas inom CSR-området.

Hanna Claesson
Hanna Roberts är ansvarig för Engagement hos GES Investment Services.
Hon bidrar till att utveckla företagets påverkansverksamhet gentemot
börsnoterade bolag inom ramen för internationella normer kring miljö, sociala
frågor och korruption. Hon kommer närmast från Internationella Miljöinstitutet
vid Lunds universitet. Dessutom har Hanna varit aktiv i Amnesty International i
mer än 20 år – både som ordförande i svenska Amnesty och internationellt.

Hanna Roberts
Peter Birch-Iensen arbetar som produktspecialist och skadeförebyggare på
Länsförsäkringar Skånes affärsområde lantbruk.
Förutom detta sitter han bland annat med i Lantbrukets Brandskyddskommitté
(LBK) samt arbetar centralt i LFAB, länsförsäkringsgruppens gemensamägda
servicebolag i Stockholm.

Peter Birch-Iensen

Joakim Svensson

Joakim Svensson arbetar som skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skånes
företagsavdelning. I den rollen gör han riskbedömningar och riskanalyser av
företagens fysiska säkerhet.
Den gemensamma utmaningen för Joakim, Peter och bolagets övriga
skadeförebyggare är att hjälpa Länsförsäkringar Skånes kunder att undvika
skador. Även om försäkringar är till för att hjälpa till när olyckan är framme
så innebär en brand eller en vattenskada förstås bekymmer för den som
drabbas. Dessutom belastar alla skador miljön. Därför är varje skada som kan
undvikas en framgång.
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Pär Larshans arbetar på Max sedan 25 år och ansvarar för företagets CSRfrågor. Max hamburgerrestaurangers hållbarhetsarbete har uppmärksammats
i flera sammanhang. 2009 utsågs företaget till Årets Gröna Kapitalist och
tilldelades utmärkelsen Excellence in Eco-Innovation. Dessutom stod
Max som vinnare av den internationella utmärkelsen Green Awards 2009 i
kategorin ”Best International Campaign” för arbetet med klimatmärkning och
klimatkompensation.
Pär Larshans
Johan Åkerblom is a Senior Adviser on cooperation with the business sector
at Sida, Swedish International Development Cooperation Agency. His main
responsibility is to coordinate and further develop Sida’s B4D Programme,
Business for Development. Johan Åkerblom has an extensive experience from
both the public and private sectors as an adviser and consultant from the
1970s and onwards. 1981–1992 he served as the CEO of a communications
and advertising company.
Johan Åkerblom
Moderator
Daniel Eriksson är konsultchef på Stiftelsen TEM. Han har nästan
10 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i privata och
offentliga organisationer. Daniel är en mycket uppskattad utbildare och
kommunikatör med en oemotståndligt förmåga att engagera och motivera till
förändringsarbete på alla organisationsnivåer.
Daniel är specialist inom bl.a. hållbar sjukvård och har lett ett antal europeiska
initiativ inom detta område.
Daniel Eriksson

