
Love Lönnroth, affärs-
utvecklare Goodpoint
Love Lönnroth har över 15 
års erfarenhet som konsult 
inom miljöfrågor, Corpora-
te Social Responsibility och 
organisationsutveckling.

Han har arbetat på 
uppdrag av svenska och 
internationella företag och myndigheter med for-
mulering och implementering av strategier och 
policies. Love har varit projektledare för strategiska 
CSR-projekt inom flera branscher, bland annat fly-
gindustrin, hälsovård, finansindustrin och statliga 
myndigheter och bolag. Han har varit konsult inom 
Goodpoint sedan 2006 och har dessförinnan arbe-
tat inom det internationella konsultföretaget ERM 
och inom Dynamo Ecology. Love är civilekonom 
med internationell inriktning från Handelshögsko-
lan i Göteborg, han är också författare till två böcker 
om strategi och organisationsutveckling i ett håll-
barhetsperspektiv.

Hur gör vi 
hållbara affärer?
Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för näringsliv och organisa
tioner. Det handlar om ansvar, trovärdighet och helhetssyn på den 
egna verksamheten. 

Nu ger vi dig en unik möjlighet att under en halv dag träffa tre av Sveriges toppnamn inom 
hållbart företagande och framtidens affärsmodeller. Alla tre har stor erfarenhet av att 
på olika sätt koppla ihop finansiella frågor med kunnande, humankapital, 
socialt ansvar och hänsyn till naturen. 

Välkommen till en dag med dialog, inspiration och handfasta exempel 
när det gäller hållbara affärer. 

Örnsköldsvik, onsdag 29 oktober

Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF  
Nyamko Sabuni är hållbarhetschef och medlem av ÅFs koncern-
ledning med uppgift att förstärka företagets kunderbjudande 
och profil inom hållbarhet och socialt ansvarstagande (CSR).

Hon har tidigare suttit i riksdagen för Folkpartiet och varit 
medlem i partistyrelsen. Till och med januari 2013 var Nyamko 
Sabuni jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminis-
ter med stort engagemang för frågor som rör näringsliv samt 
jämlikhet och jämställdhet. 2006 utkom hon med boken Flick-
orna vi sviker, om hederskulturer och brott mot utlandsfödda 
kvinnor.

Clas Engström, 
vd Processum
Clas Engström är vd för 
Processum som stödjer 
och initierar forskning 
och utveckling inom 
områdena: bioteknik, 
energiteknik, oorganisk 
kemi, organisk kemi samt 
råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med 
andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrländ-
ska kusten är Processum med universiteten ett 
viktigt nav för utvecklingen av nya produkter, 
energilösningar och bränslen från skogsråvaran. 
Clas Engström har lång erfarenhet av forsk-
nings- och utvecklingsfrågor. Dels som chef för 
Digital printing center inom Mittuniversitetet, 
dels som konsult inom Sweco Eurofutures. Han 
har tidigare också arbetat på Swedbank Markets 
och på Näringsdepartementet med bland annat 
finansiering av småföretag och regionala utveck-
lingsfrågor.
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09.30 - 10.00  Fika och Mingel

10.00 - 11.00  Framtidens Hållbara affärsmodeller  
 Love Lönnroth, Goodpoint AB

11.00 - 12.30  Företagen som drivkraft för Hållbarhet 
 Nyamko Sabuni, Hållbarhetschef ÅF

12.30 - 13.30  Lunch och mingel 

13.30 - 14.30  Hållbar affärsutveckling i praktiken 
 Clas Engström, Processum 

14.30 -  Dialog med föreläsare och publik?
 – Vilka är de viktigaste åtgärderna som 
 respektive organisation ska ”sjösätta”?

Ca. 14.50  Fika och avslutning

Under dagen kommer vi att fokusera på nya affärsmodeller utifrån
- drivkrafter, risker, aktievärde, expansion, ansvarstagande, värde, hållbar 
innovation mm .  Samtliga föreläsare har stor erfarenhet att koppla sam-
man finans-, kunskap-, human-, social samt naturkapital så att affärsverk-
samheten ska bli långsiktigt hållbar rörelse. 

VI SES den 29 oktober kl. 09.30

LOKAL  Skeppet, Hotellgatan 9, Örnsköldsvik

ANMÄLAN  Senast 24 oktober. 
 Anmäl dig till https://dinkurs.se/25243
 Dagen är kostnadsfri, men om du uteblir tar vi ut en avgift om 500 kr. 
 Finansieras av projektet Hållbar Framtid. 

MER INFO  Jan Nyman, 070-2160985 eller 
 Lasse Brännström, 070-610 13 85.

PROGRAM

Välkommen!


