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 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning      Protokoll nr 136 

Styrelsen      Sammanträdesdatum 2022-12-08
   

 
Plats och tid: Sveavägen 25 

  
 
Deltagande styrelseledamöter:  
Anna Jakobsson, ordförande  
Thomas Aronsson 
Maria Khorsand 
Torbjörn Lundahl 
Emma Nehrenheim 
Tina Schnid Neset, §1-4, 6-15 
Emelie Persson Lindqvist 
Anders Tunlid, §5-15 
Peter Westman 
 
Anmält förhinder: 
Göran Sundqvist 
 
 

Närvarande från kansliet: 
Anna Jöborn, vd  
Fredrik Gunnarsson, sekreterare 
Johan Edman, §5, 9 
Thomas Nilsson, §5 
Chris Folkeson Welch, §8 
Malin Lindgren, §13 
 
Övriga närvarande 
Märtha Josefsson, §6, 7 (digitalt) 
Joachim Harms, §5 (digitalt) 
John Innes, §13 (digitalt) 
 

 
 

 
 

1. Sammanträdet öppnas 

Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv 

Styrelsen antog föreslagen dagordning.   

            Tina Schnid Neset anmälde jäv § 5. 

            

3. Val av justerare 

Styrelsen utsåg Maria Khorsand att justera dagens protokoll. 
 

4. Föregående protokoll 

Styrelsen godkände protokoll SP 135 från sammanträde den 16 september 2022.  
Vd informerade att frågan om hur styrelsen ska komma in tidigare i idéutvecklingsprocessen 
flyttas fram till marsmötet 2023.  
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5. En hållbar blå ekonomi för Sverige                                                     DIA 2021/15 
 

Styrelsen tog del av utvärderingen av En hållbar blå ekonomi och utvärderings-
panelens ordförande Joachim Harms presentation av slutsatserna av utvärderingen. 

Styrelsen beslutade 

• att bevilja forskningsprogrammet Co Creating Better Blue (C2B2, DIA 2021/15 
#20) med Göteborgs universitet som huvudsökande högst 50 MSEK över en 
fyraårsperiod under förutsättning att hänsyn tas till utvärderingens 
rekommendationer; 

• att ytterligare minst 20% ska tillföras som motfinansiering från icke-akademiska 
partners; 

• att minst 10% av Mistras medel ska avsättas till en strategisk reserv; 
• att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programansökan och teckna avtal med 

programvärden; 
• att avslå övriga programförslag (DIA 2021/15 #19 och #21); 
• att programmet vid revideringen av programansökan dels måste visa att ledarskapet 

på lång sikt för WP4 (LivingLabs) är tryggat, dels utveckla de samhällsekonomiska 
aspekterna av ”ocean governance", såsom val av styrmedel och privata aktörers 
incitament. 

 

6. Kapitalförvaltningen 
 
Styrelsen tog del av en muntlig och skriftlig presentation av kapitalförvaltnings-
kommitténs ordförande. 
 
Portföljen avkastade fram till sista oktober -11,6 %, vilket är 4,5% sämre än 
jämförelseindex.  
 
Svenska aktier har avkastat -26,6 % och Globala aktier -13,3 % samtidigt som räntorna i 
avkastat -7,9%. 
 

7. Investering i Alder III 

Styrelsen beslutade att investera 50 MSEK i Alder III. 

  

8. Innovationskritiska råvaror för en fossilfri framtid                    DIA 2022/11 

Styrelsen konstaterade  

• att elektrifiering och digitalisering av samhället och samhällsstrukturer ställer 
stora krav på tillgång av metaller och mineraler; 

• att ny- och utökad exploatering av mineralresurser innebär ett ingrepp på både 
lokala och globala miljöer som måste hanteras för att säkra hållbar och rättvis 
utvinning; 

• att utvinning av mineraler orsakar ett flertal målkonflikter som måste beaktas 
inför, under och även efter driftsperioden. 

Styrelsen beslutade 

• att uppdra åt vd att genomföra en utlysning inom forskningsområdet kopplad till 
innovationskritiska råvaror; 
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• att utlysningen ska omfatta ett forskningsprogram med en budget på högst 20 
MSEK över en period om högst 4 år med planerad start under första halvåret 
2024; 

• att i utlysningen ställa krav på medfinansiering från lärosäten; 
• att i utlysningen uppmuntra annan finansiering; 
• att utlysningstexten ska beslutas av styrelsen per capsulam. 

9. Utvärderingar 2023 och 2024 

Styrelsen beslutade  

• att godkänna översiktlig plan och budget för genomförande av Mistras 
utvärderingar 2023 och 2024 om 6 MSEK; 

• att utse styrelseledamöterna Anders Tunlid och Emma Nehrenheim som stöd för 
processen, särskilt när det gäller urval av utvärderingsinsatser och dialog med 
externa utvärderare (syntespanel). 

 

10. Verksamhetsplan och budget 2023–2025 
 
Styrelsen beslutade att godkänna budget och verksamhetsplan 2023–2025 i enlighet 
med utsänt underlag. 
 

11. Styrelsens arbetsplan 2023 
 
Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsplan 2023 i enlighet med utsänt 
underlag. 
 

12. Vd rapport 
 
Styrelsen konstaterade att det reviderade formatet och innehållet i Vd-rapporten 
motsvarade styrelsen behov av information. 
 

13. Mistra Digital Forest                                                                                  DIA 2017/14 

Styrelsen tog del av halvtidsutvärderingen av Mistra Digital Forest och utvärderings-
panelens ordförande John Innes presentation av slutsatserna av utvärderingen. 

Styrelsen beslutade 

• att avslå nuvarande programförslag; 
• att ge programmet möjlighet att inkomma med ett reviderat programförslag där 

rekommendationerna från utvärderingspanelen integrerats; 
• att bevilja programmet högst 10 MSEK under våren 2023 för att kunna lämna in 

ett nytt programförslag; 

• att uppdra åt vd att tillsammans med Peter Westman från Mistras styrelse tillse 
att programförslaget revideras; 

• att uppdra åt vd att granska det reviderade programförslaget inför en förnyad 
prövning av Mistras styrelse i juni 2023. 
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14.  Kommande sammanträden 2023 
 
Sammanträdesdatum för 2023 är sedan tidigare beslutade till: 
 
- Onsdag 29 mars, kl. 10-16 
- Onsdag 14 juni, kl. 10-16 
- Tis- ons 12-13 september, lunch till lunch 
- Onsdag 6 december, kl. 10-16 
 

15. Sammanträdet avslutades 

 
 

 
 
 

Anna Jakobsson Maria Khorsand    Fredrik Gunnarsson 
Ordförande  Justerare    Sekreterare 
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