
 

 

 

GRAKOM  •  Møllekajen 7, 3. th. •  5000 Odense C •  +45 63 12 70 00  •  grakom.dk 

 
16.01.2023 

CB/ 

Kommissorium for GRAKOMs CSR-udvalg  

 

Formål 
GRAKOMs CSR-udvalg er et udvalg nedsat af GRAKOMs bestyrelse. Udvalgets for-

mål er at rådgive og give anbefalinger om forhold og spørgsmål fra bestyrelse og ad-

ministration samt af egen drift at kunne drøfte og behandle CSR forhold. Udvalget 

varetager opgaver indenfor rammerne af det Grafiske CSR Kodeks.  

Udvalgets arbejde virker ved:  

• at behandle sager og afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål og sager, 

hvor det skal medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget for bestyrel-

sens virke 

• at medvirke til, at sager der kan have betydning for GRAKOMs virkeområder 

og formål, bliver drøftet og i relevant omfang kundgjort overfor bestyrelsen 

med indstilling om beslutning 

• at medvirke til gensidig orientering og inspiration udvalgets medlemmer i 

mellem og i samarbejde med administrationens repræsentanter i udvalget 

• at medvirke til at overvåge, drøfte og indstille betydning af markedsaktiviteter 

og ny lovgivning samt nye eller ændrede frivillige ordninger indenfor udval-

gets virkeområde  

• at informere GRAKOMs administration om temaer som kan have særlig be-

tydning for branchen eller del af branchen 

Sammensætning 
CSR-udvalget udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. 

CSR-udvalget søges sammensat af repræsentanter der afspejler GRAKOMs med-

lemskreds 

GRAKOMs bestyrelse udpeger formand for CSR-udvalget efter indstilling fra udval-

get. 

GRAKOMs administration er repræsenteret ved møder i CSR-udvalget. Administrati-

onen forestår og bistår udvalgets arbejde jf. bl.a. de beskrevne opgaver for udvalget.    

Møder 
Udvalget mødes normalt ordinært 2-4 gange årligt.    

Møderne afholdes i Odense eller, hvor udvalgets medlemmerne aftaler, det er hen-

sigtsmæssigt.   

Møderne varer normalt 2 timer. 
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Udkast til dagsorden til møderne udsendes mindst to uger før mødets afholdelse. 

Udvalgets medlemmer har herefter en uge til indlevering af forslag eller bemærknin-

ger til dagsordenen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag udsendes en uge før 

mødets afholdelse.  

Medlemmer af udvalget 
Niels Rask, NS System A/S (Formand)  

Vibeke Frydendahl, Prologo A/S 

Henrik Kailow, Kailow A/S 

Frank Sørensen, Stibo Complete A/S 

Carsten Bøg, GRAKOM 

Per Kaae Hansen, GRAKOM 

 

 

 


