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Valberedningens förslag till val av förtroendevalda för CSR Västsverige 2022 
 

Valberedningens förslag till nyval/omval på två år:   
Angelica Lindblad (Vägen ut! kooperativen), nyval 
Lindha Feldin (Region Halland), nyval 
Niclas Emanuelsson (Cellink Bioprinting AB), nyval  
Jan Olausson (Borås stad), omval 
Tobias Hagrenius (Brixly AB), omval 

Sittande styrelsemedlemmar:  
Malin Hardegård Nyberg (Volvo Group), Hanna Björk, (Västtrafik) och Johan Holmén (Chalmers) 
fortsätter som ledamöter i styrelsen ytterligare ett år enligt beslut på förra årets stämma.  

Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande:  
Tobias Hagrenius som ordförande (nyval två år) och Malin Hardegård Nyberg som vice ordförande 
(nyval ett år).  

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

 
Presentation av nya styrelseledamöter  

Angelica Lindblad 

Jag är utbildad hållbarhetssamordnare och har flera års erfarenhet inom 

verksamhets- och kompetensutveckling från privat, offentlig och idéburen 

sektor. Arbetar sedan fem år som franchiseledare på Vägen ut! 

kooperativen som är arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Fokus just nu 

är cirkulära affärsmodeller, fördjupade affärssamarbeten och uppstarten av 

nya sociala företag. För mig är det viktigt med ett helhetsperspektiv på 

hållbarhetsfrågorna och att tillsammans hitta lösningar. Jag kan bidra med 

såväl ett strategiskt som ett operativt perspektiv och ett stort engagemang.  

 

Lindha Feldin 

I mitt arbete på Region Halland arbetar jag med den gröna och cirkulära 

omställningen av det halländska näringslivet. En intressant utmaning med all 

typ av hållbar omställning ser jag i att hitta en balansgång mellan att 

accelerera omställningen och att möjliggöra en omställning för de många. 

Ser fram emot att utbyta idéer om detta och CSR Västsveriges roll med 

styrelse och medlemmar! Jag tar med mig erfarenheter från styrelsearbete 

både från mina tidigare roller vid olika EU-program och privat i olika 

sammanhang.  
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Niclas Emanuelsson 

Jag jobbar idag som Head of Global Operations i medtech-bolaget Cellink 
Bioprinting AB. I denna roll är jag drivande i vårt hållbarhetsarbete mot ett 
antal av FN:s globala hållbarhetsmål. Jag har tidigare jobbat på Business 
Sweden som global affärsutvecklare för små och medelstora företag, även 
där med tyngdpunkt i life science och hållbarhet. Jag brinner för att bygga 
hållbara företag och gärna med snabb tillväxt. Har även sett effekterna av 
effektivt nätverkande på nära håll. 

 


