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Valberedningens förslag till val av förtroendevalda för CSR Västsverige 2021 
 

Valberedningens förslag till nyval/omval på två år:   
Birgitta Losman, Högskolan i Borås, Science Park Borås, nyval 
Malin Hardegård Nyberg, Volvo Group, nyval  
Hanna Björk, Västtrafik, omval 
Johan Holmén, Chalmers, omval 

Sittande styrelsemedlemmar:  
Jan Olausson, Borås Stad, Lotta Rolandsson, Företagarna, Tobias Hagrenius, Brixly AB och Viveca 
Reimers, Västra Götalandsregionen fortsätter som ledamöter i styrelsen ytterligare ett år enligt 
beslut på förra årets stämma. 

Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande:  
Birgitta Losman som ordförande och Tobias Hagrenius som vice ordförande 

Valberedningens förslag till revisorer:  
Andreas ben Salem, Drivhuset Göteborg, nyval ett år  
Margit Alard, Malard Ekonomikonsult AB, nyval ett år 

 
Presentation av nya styrelseledamöter  

Birgitta Losman 

Tidigare egen företagare, ett långt engagemang i miljörörelsen, regionråd i 
Västra Götalandsregionen 2010-2018 och har även haft ett antal nationella 
uppdrag. Arbetar sedan 2018 som hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås 
och jobbar där även med hållbar konsumtion vid Science Park Borås. För mig 
handlar hållbarhet om att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna och 
om en mer jämlik fördelning av de resurser vi konsumerar. Jag gillar 
”tårtbilden” över agenda 2030-målen där ekologin är basen och den sociala 
och ekonomiska utvecklingen alltid är med. Jag har haft många 
ordförandeuppdrag genom åren och hoppas kunna bidra med ett gott 
ledarskap.  

 

Malin Hardegård Nyberg 

Jag är i grunden Civilekonom och har under åren byggt upp en bred 
erfarenhet inom kommunikation och HR, med särskilt fokus på kultur, 
ledarskap, employer branding och internkommunikation. Idag är jag 
kommunikationschef för Volvo Groups globala HR-funktion. För mig är det 
viktigt att adressera hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv – att se hur saker 
hänger ihop och påverkar varandra. Jag tror på att inkludera olika synsätt och 
dra nytta av varandras kunskap för att hitta innovativa lösningar. Till styrelsen 
kan jag bidra med strategiskt perspektiv, affärsförståelse, kreativitet och en 
stor portion engagemang. 
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Presentation av nya revisorer  

Andreas ben Salem 

Jag jobbar på Drivhuset Göteborg sen 2002 och har varit ekonomiskt ansvarig 
sedan 2013. Drivhuset hjälper kostnadsfritt de som vill starta företag och jag 
har sedan starten engagerat mig i över 2 000 vägledningar med entreprenörer 
och företagare.  

 

Margit Alard 

Jag har lång erfarenhet av ekonomiansvar såväl i delägt konsultföretag under 
23 år och tidigare anställningar. Jag har engagerat mig i föreningar med olika 
förtroendeuppdrag. Nuvarande uppdrag inom valberedningen för 
Företagarna Göteborg och tidigare engagemang i Styrelseakademien 
Västsverige, Företagarna Mölndal och Företagarna Västra Götaland. 

 

 


