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WISTA Sweden verksamhetsberättelse 2020 
 
Verksamheten under 2020 präglades förstås kraftigt av den pågående coronapandemin, inte 
oväntat i en förening vars verksamhet går ut på att nätverka och utbyta kunskaper genom att 
träffas.  
Under våren blev det mesta både i och utanför föreningen inställt på grund av det osäkra 
läget. Lite senare under året blev det ett antal online-event som bidrag till att vi kunde hålla 
kontakt. Ett par försök att starta återkommande träffar online, som onsdags-AW och 
lunchföreläsningsserien WISTA TitBits där vi medlemmar skulle medverka, var svåra att 
attrahera folk till, kanske för att folk hade börjat bli lite trötta på videomötesformatet. 
En stor glädje var att vi i oktober kunde ha ett fysiskt höstmöte under den korta period då 
smittspridningsgraden tillfälligt var låg. 
Här följer en kortfattad redogörelse av en del av årets händelser i vår förening och i WISTA 
International. Fler och längre redogörelser finns i våra medlemsbrev (läs breven i arkivet), på 
WISTA-hemsidan och i WISTA Internationals medlemsbrev. 
 

 
Undertecknade av MoU mellan WISTA och IMO. 

Året började med undertecknandet av WISTA och IMO:s samarbetsavtal med högt ställda 
ambitioner om att arbeta för en mer inkluderande maritim industri. (läs mer) 
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Montern på Sjölog 2020. Fr v Petra Hansson, Cajsa Jersler Fransson,  
Linda Svenson, Karolina Kjellgren och Gunilla Janson. 
Den 20 februari deltog WISTA Sweden med monter på studentmässan Sjölog och 
regionansvariga i väst, Ingrid Carlsen och Carina Björkeborn, höll i arrangemanget. Utöver 
dem ställde flera medlemmar upp och representerade föreningen i montern under dagen. 
Vi skulle ha deltagit även på studentmässan Career Event på Linnéuniversitetet i Kalmar 
den 1 april. Mässan ställdes in med hänvisning till pandemin. 
Vårmötet och en planerad marsträff i region väst på Swedish Club ställdes in. Även en 
väst-träff på Ostindiefararen i april fick ställas in.  
Årsmötet hölls online den 7 maj. Där valdes en ny styrelsesammansättning, som under 
det följande året har bestått av ordförande Karolina Kjellgren‚ vice ordförande Cecilia 
Österman, sekreterare Andrea Jällbrink, kassör Kerstin Hansdotter, ledamöterna Sofia 
Fürstenberg Stott (programansvarig), Anna Janson (kommunikationsansvarig), Cajsa Jersler 
Fransson (programstöd), Carolina Ulff (medlemsansvarig) och suppleanterna Linda Svenson 
och Rebecca Dalén. Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. 
På årsmötet behandlades också den sittande styrelsens förslag om höjning av 
medlemsavgiften. Bakgrunden till förslaget var bland annat högre omkostnader för 
föreningsarrangemang och högre avgift till WISTA International. Förslaget röstades ned av 
stämman. I diskussionen framhölls att det inte var ett bra läge att höja avgiften när 
medlemmar och deras företag kämpade med ekonomiska konsekvenser av pandemin, men 
även principiella argument mot en höjning framfördes. Styrelsen fick i uppdrag av stämman 
att se över frågan om den framtida finansieringen av föreningens verksamhet. Under året har 
frågan diskuterats i och utanför styrelsen vid ett flertal tillfällen, men hanteringen har 
komplicerats av pandemin och dess konsekvenser. Styrelsen avser att arbeta vidare med 
frågan, vilket framgår i verksamhetsplanen för 2021. 
I juni stod det klart att den internationella WISTA-mötet i Hamburg inte skulle kunna hållas 
som planerat i september. Mötet har skjutits upp till den 12–15 oktober 2021. 
Den 31 augusti höll region väst en onlineträff, där mycket av diskussionen handlade om att 
hantera arbetsförhållandena under pandemin, med mycket hemarbete, isolering och otydlig 
gräns mellan arbete och fritid. 
Samma dag i augusti höll WISTA International extra årsstämma digitalt. På agendan fanns 
endast en punkt – att styrelsen för WISTA International föreslog att deras mandat skulle 
förlängas med ett år, med hänvisning till att pandemin hade hindrat den planerade 
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verksamheten såpass att ledamöterna ville ha mer tid på sig. Deras förslag antogs med stöd 
av 35 nationella WISTA-organisationer. 11 röstade emot (inklusive WISTA Sweden, med 
hänvisning till att de angivna skälen till att skjuta upp ExCo-valet inte motiverade ett sådant 
avsteg från den normala ordningen). 
 

 
Höstmöte med studiebesök i Oxelösunds hamn. 

Det som regionansvariga Mia Enander och Rebecca Dalén ursprungligen skulle göra ett 
regionmöte av blev i stället 2020 års enda fysiska nationella föreningsevenemang – 
höstmötet i Oxelösund och Norrköping. Tvådagarsmötet den 22–23 oktober blev 
välbesökt och gick att delta i även via länk, vilket flera medlemmar som inte kunde vara på 
plats passade på att utnyttja. Programmets tema var industrins pågående omställning, 
hållbarhet och digitalisering. Vi gjorde studiebesök i Oxelösunds hamn och lärde oss bland 
annat om SSAB:s satsning på fossilfri stålproduktion, om digitaliseringssatsningar och 
hållbarhetsprojekt. (läs mer) 
WISTA Internationals ordinarie årsstämma ägde rum online 5 november. På mötet sattes 
budget och verksamhet för kommande år, värdarna för de kommande internationella 
konferenserna presenterades, nytillkomna nationella WISTA-föreningar – WISTA Cameroon 
och Guatemala – välkomnades och den första mottagaren av WISTA Internationals 
Corporate Diversity Award, peruanska Terminal Internacional del Sur (Tisur), presenterades. 
På Nobeldagen den 10 december arrangerade regionansvariga i Väst Carina Björkeborn och 
Ingrid Carlsen ett digitalt Nobelmingel där deltagarna bidrog med diskussioner om 
förebilder och dessutom lite glitter och glam med inspiration från vår medlem Elin 
Kristenssons #everydaypartyvibe. 
 
Medlemmar 
Enligt avräkningen i slutet av året bestod föreningen av 111 medlemmar.  
Under året har följande medlemmar tillkommit: 

• Helena Axelsson, Wallenius Marine 
• Maria Carrera – WMU  
• Hanna Hagberg – Trafikverket/Färjerederiet 
• Sara Nordin – Marinkraft AB 
• Arnela Dzindic – Stena Line Scandinavia AB 
• Karin Blomqvist – Wallenius Wilhelmsen ASA 
• Eva Neander – JOWA AB 
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• Anna Skott – Wallenius Wilhelmsen Ocean & Solutions 
• Camilla Westergaard – Maersk 
• Deanna MacDonald – Bloc 
• Caroline (Lina) Beckman – m/s The World 
• Lotta Lindström – General Manager på Stena Rederi AB 
• Sofia Thodal-Enström – Scandinavian Shipping 
• Anne Katrine Bjerregaard – Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon 

Shipping 
 
Dessa medlemmar har utträtt: 
Karin Brofelth – Stockholms Hamnar, Carina Olofsson – Stockholm Exergi, Marie Green – 
Green Consulting, Carin Backman – Shorelink, Annica Börjesson – Maqs, Malin Högberg – 
The Swedish Club, Helena Brandt – Adway AI & Reducero AB 
 
Representation och engagemang i extern verksamhet 
Sofia Fürstenberg Stott är WISTA Swedens representant i WISTA Internationals Futures 
and Technology Committee (läs mer). Under året har kommittén arbetat på en ny vision 
och programförklaring för den fortsatta verksamheten.  
Cecilia Österman är vår representant i WISTA Internationals HR Committee. Under året har 
kommittén fortsatt arbetat med WISTA ICS Scholarship, där WISTA Sweden-medlemmen 
Agnes Olsson är stipendiat. Dessutom ansvarar kommittén för WISTA Membership Survey, 
som används för analys av den globala medlemsbasen. 
Lena Göthberg har sedan ett par år tjänstgjort i WISTA Internationals kommunikationsteam, 
ett uppdrag som avslutades under hösten. 
WISTA:s styrelse har representerats av Linda Svenson i Chalmers programråd (nuvarande 
namn Rådgivande styrelse) för Sjökaptensutbildningen på Chalmers. WISTA Sweden har 
rådgivande funktion på dessa möten sedan 2018. 
WISTA Sweden har representerats av Mia Enander Lanner (ersättare Linda Svenson) i 
Vågrätts arbetsgrupp och Karolina Kjellgren (ersättare Carolina Ulff) i styrgruppen. 
Grupperna har regelbundet möten och arbetar med att driva frågan om förbättrad arbetsmiljö 
och sjösäkerhet ombord i första hand, men i hela sjöfartssektorn i förlängningen – ”en 
arbetsmiljö i världsklass”. I höstas gjordes ett omtag med workshops för båda grupperna för 
att fundera över hur arbetet ska gå vidare. Grupperna ska, via deltagarorganisationer i 
Vågrätt, hålla i två öppna möten under året. Stenas möte under våren blev inställt pga 
pandemin och höstens möte, arrangerat av Sjöfartsverket (och WISTA-medlemmen Cajsa 
Jersler Fransson) blev till en temavecka på Instagram där Cajsa intervjuade olika personer 
inom området. Intervjuerna finns kvar och kan letas upp på Sjöfartsverkets Instagram (under 
IGTV). Vågrätt är representerat i EU:s ”Platform of change”. (läs mer om Vågrätt) 
 


