	
  

SAMVERKANSGRUPP FÖR
HÅLLBARHETSREDOVISNING
Många av er berörs av de nya kraven på hållbarhetsrapportering eller har av andra
anledningar siktet inställt på en hållbarhetsredovisning. Därför startade vi under året en
ny samverkansgrupp - på temat hållbarhetsredovisning – och snart är det dags för en
ännu omgång, med början våren 2018.

Under vägledning av en samtalsledare väver vi samman inspirerande gästföreläsningar
med konkreta exempel och reflekterande övningar, där dialog och erfarenhetsutbyte
mellan deltagarna står i centrum. Här får du möjlighet till stöd under hela
redovisningsprocessen och en inblick i hur andra verksamheter går tillväga, genom att ni
följs åt under året.
Gruppen träffas vid 5 tillfällen för att följa varandras arbete med hållbarhetsredovisning 4 halvdagar och 1 uppföljningsmöte över en fika/frukost.

I DENNA SAMVERKANSGRUPP OCH SERIE OM 5 TRÄFFAR FÅR DU
•   Kunskap kring hur ni kan lyckas med hållbarhetsredovisningen
•   Förståelse för vad som krävs för att uppfylla lagkravet och insyn i olika verktyg
och ramverk för rapportering (GRI, Global Compact, ISO 26000 osv.)
•   Förståelse för hur hållbarhetsredovisningen kan vara en värdefull del av företagets
kommunikation
•   Ett värdefullt nätverk och bollplank med övriga deltagare
SAMVERKANSGRUPPEN RIKTAR SIG TILL
•   Företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete med
hållbarhetsredovisning. Nivån utvecklas utifrån deltagarnas erfarenheter
•   Personer som arbetar med eller ska påbörja en hållbarhetsredovisning
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DATUM OCH PRELIMINÄRT FOKUS
Observera att deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum, varför upplägget
kan revideras efter era önskemål.
Varje träff är kl. 08.30 – 13.00 eller 12.00-16.30, inkl. lunch och frukost/fika.
20 april 2018

Träff #1: Introduktion till lagkravet och vad en

förmiddag

hållbarhetsredovisning bör och kan innehålla. Vilka ramverk kan
man följa? Väsentlighetsanalys och intressentdialog.

27 aug 2018

Träff #2: Hantering av data. Hur identifiera lämpliga nyckeltal

eftermiddag

och samla data? Hur kan siffrorna presenteras på ett tydligt
sätt?

12 okt 2018

Träff #3: Redovisningens innehåll och kvalitet. Vi tittar på

förmiddag

redovisningar och diskuterar dessa. Möjlighet till särskilt
fokusområde (2017 lyftes anti-korruption)

17 jan 2019

Träff #4: Hur kan vi använda redovisningen och allt nerlagt

eftermiddag

arbete? Lansering och kommunikationskanaler? Återkoppling till
involverade?

April 2019

Träff #5: Uppföljningsmöte. Vad har vi lärt oss? Vad kan vi

förbättra? (ej en halvdag)

KOSTNAD
8500 kr/pp för 4 halvdagsträffar och 1 uppföljningsmöte, inkl
ekologisk/vegetarisk frukost och lunch.
För att delta måste verksamheten vara medlem i CSR Västsverige.
ARRANGÖR OCH SAMTALSLEDARE
Bakom samverkansgruppen står CSR Västsverige, Sveriges största sektoröverskridande
CSR-nätverk. Gruppen leds av samtalsledare Anna Bruun Månsson som i 14 års tid har
arbetat som rådgivare gällande företags strategiska arbete med hållbarhetsfrågor. Anna är
specialiserad på hållbarhetsredovisning och har stöttat verksamheter inom en mängd
olika branscher i deras redovisningsprocesser.
VILL DU ANMÄLA DIG TILL GRUPPEN? ….eller är nyfiken att få höra mer?
Vänligen kontakta:
Karin Hagberg (projektledare) karin@csrvastsverige.se, 0704 59 36 70
Anna Bruun Månsson (samtalsledare) anna@tomorrowtoday.se, 0707 66 62 13
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