Program Ideellt Forum
Styrning och rapportering i det civila samhället
– att navigera bland ökande krav och förväntningar
12.30

Registrering

13.00

Välkomna

13.20

Värdet av siffror

Hur påverkas civilsamhället av högre förväntningar på mätning, dokumentation och
rapportering? Och vad säger siffrorna vi använder om vad vi gör och vill förändra?
I detta seminarium går vi på djupet kring hur användningen av siffror hjälper oss att leda
och styra ideella organisationer. Huvudföreläsare är Bino Catasús, professor i redovisning
och revision vid Stockholms universitet. Efter föreläsningen hålls ett samtal mellan
praktiker och forskare under ledning av Helle Klein.
14.30

Kaffepaus

15.00

Hur mäter vi hållbarhet och vad säger hållbarhetslagstiftningen att vi måste
rapportera?
Sedan december 2016 gäller nya krav för hur arbete med hållbarhetsfrågor ska
rapporteras. Stora företag ska nu visa hur de arbetar med miljöfrågor, sociala
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Vissa stora företag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den
mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen när det till exempel gäller ålder, kön,
utbildning och yrkesbakgrund. Samtidigt tycks det oklart vad kraven på
hållbarhetsrapportering innebär för organisationer i civilsamhället.
Under seminariet diskuterar vi vad lagstiftning om hållbarhet och mänskliga rättigheter
betyder i praktiken. I fokus står politiska förväntningar, mediernas betydelse och vad
ideell sektor väljer att mäta och betona i sin rapportering. Vi tar också del av en intervju
med Hanna Hallin, Sustainability Manager, Sales Market Greater China, Hennes &
Mauritz.
I seminariet medverkar:
Maria Grafström, docent, forskare vid Score och Stockholms universitet
Hanna Hallin, Sustainability Manager, Sales Market Greater China, Hennes & Mauritz och
Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia AB och ledamot i Amnestys styrelse.
Fler medverkande tillkommer.

16.15

Kort paus

16.30

Årets redovisning i den ideella sektorn 2017
Nyheter, observationer och trender. Helle Klein intervjuar juryns nya ordförande: Erik
Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet.
Prisutdelning av utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

17.00

Mat och mingel

