
CSR Workshop i Vejle 

Betydningen af FNs bæredygtighedsmål, CSR rapportering & Sporbarhed omkring 
konfliktmineraler i arbejdet for bæredygtig udvikling 

 

Green Network og Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer CSR professionelle i virksomheder, 
organisationer, kommuner mfl. til fælles workshop om CSR og etisk handel. På workshoppen dykker vi ned i 
tre helt centrale og aktuelle spørgsmål, som du får mulighed for at blive klogere på: 

 CSR rapportering – nytter det? 

 Konfliktmineraler – hvad skal jeg vide? 

 FNs nye bæredygtighedsmål – hvordan er de relevante for virksomheder? 

I løbet af 4 timer vil toneangivende fagfolk og eksperter afholde 3 sessioner, hvor du kommer omkring 
aktuelle emner og problemstillinger som du kan få sparring på, og som kan bidrage til dit eksisterende og 
fremtidige arbejde med CSR. 

Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen 
DIEH og Green Network 
 

Praktisk information: 
Dato: Tirsdag d. 20 september 2016  
Tid: 10:00 – 14:00  
Sted: Green Network, Roms Hule 8 (Trefor Loungen), 7100 Vejle.  
Deltagere: CSR professionelle i virksomheder, organisationer, kommuner mfl. 
Pris: Fri adgang 
 

Tilmeld: Tilmelding skal ske senest fredag d. 16. september 2016. Tilmeld dig her. 
Kontakt: For yderligere info kontakt Connie Heise: ch@greennetwork.dk 

 

Program: 

10:00 - 10:15  Velkomst v. Mette Boye, direktør i DIEH og Kenneth Hald Jensen, direktør i Green Network 

10:15 - 11:15   Session 1:  
CSR rapportering og lovkrav– hvad er meningen? Bidrager CSR rapportering til at skabe 
fremdrift, eller har vi fokus det forkerte sted? v. Rune Jungberg Pedersen, kommunikations- og 
CSR direktør, Jysk og Sanne Borges, seniorrådgiver, menneskerettigheder og erhverv, Amnesty 
International, dansk afdeling. 

11.15 - 12:15   Session 2:  
Konfliktmineraler – hvordan arbejder vi for at opnå sporbarhed og øget transparens i globale 
værdikæder v. Linette Tougaard, Group Quality & CSR Specialist at PR Electronics 

http://greennetwork.dk/arrangementer/bliv-opdateret-paa-csr-dagsordenen/


12:15 - 12:50  Frokost & networking 

12:50 - 13:50   Session 3: 
FNs nye bæredygtighedsmål – Hvordan konkretiseres de? v. Anne- Loise Thon Schur – Partners 
v/ SDG Lead, REMA1000/Reitan Distribution & Gitte Dyrhagen Husager, Senior CSR Advisor, 
Folkekirkens Nødhjælp 

13:50 - 14:00  Afslutning & næste skridt 

 

 

 

 
 

 


