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Medlemmar i valberedningen för årsstämman 2016  
Lars Bergkvist, Lannebo Fonder (ordförande) 
Jan Barchan, Briban Invest 
Marianne Flink, Swedbank Robur fonder från den 12 oktober 2015 till den 10 december 2015 
Christian Brunlid, Handelsbanken Fonder från den 10 december 2015 
Ramsay Brufer, Alecta 
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB   
 
Valberedningens föreslag till styrelse inför 2016 års bolagsstämma i Net Insight är följande:  
Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzon, 
Cecilia Beck-Friis och Jan Barchan samt nyval av Charlotta Falvin.  
 
Valberedningen föreslår omval av Lars Berg som styrelseordförande.  
 
Valberedningens fullständiga förslag finns infogat i kallelsen till årsstämman 2016.  
 
Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan 
ställas på styrelsen. Valberedningen har även diskuterat styrelsens storlek och sammansättning 
utifrån de förväntningar som kan ställas på styrelsen i Net Insight. Valberedningen har också beaktat 
styrelsens löpande behov av förnyelse och ett behov av mångfald såvitt avser både erfarenhet, 
internationell och nationell bakgrund och kön, kontinuitet i kärnkompetens såväl som tillförande av 
ny kompetens. Som underlag för sitt arbete har valberedning tagit del av styrelseordförandens och 
VDs redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier samt intervjuat samtliga ledamöter i 
styrelsen.  
 
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet 
och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning och förnyas i takt med bolagets 
behov. Vid bedömningen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen 
funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Net Insight uppfyller de krav på oberoende som 
uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Med undantag av Jan Barchan, som är beroende av 
bolagets störste aktieägare, är samtliga övriga föreslagna styrelseledamöter oberoende till såväl 
bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. 
 
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, 
www.netinsight.net.  
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