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Cecilia Schelin Seidegård ny styrelseordförande
för 2050 Consulting AB
Gotlands tidigare landshövding, styrelseproffset Cecilia Schelin Seidegård, tar över rollen
som styrelseordförande för 2050 Consulting AB. Det beslutades vid bolagsstämman den 22
maj.
Cecilia Schelin Seidegård är doktor i biokemi och har under många år arbetat i
läkemedelsindustrin ibland annat Astra/AstraZeneca. Hon har tidigare verkat som
sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset samt innehaft styrelseposter för
Kungliga Tekniska Högskolan och Systembolaget AB. Hon har nyligen stigit av som
landshövding i Gotlands län efter nio år och varit statlig utredare i jämställdhet. Cecilia har
idag en mängd uppdrag som styrelseordförande, bland annat för Göteborgs Universitet,
Samhall AB, Föreningen för den beridna högvakten och för nätläkarbolaget Min Doktor.
– Jag hoppas att jag skall kunna bidra med en stor erfarenhet av olika samhällsfrågor
med fokus på hållbarhet, som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har följt 2050 under
många år och imponerats av företagets kompetens och ambition att verka mellan
näringsliv, politik och forskning, säger Cecilia Schelin Seidegård.
2050 har vuxit snabbt sedan starten 2013. Då bestod bolaget av fyra personer i Stockholm.
Idag arbetar 21 konsulter på 2050:s tre kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Cecilia
Schelin Seidegård efterträder Nina Ekelund.
–

Jag har varit styrelseordförande sedan 2050 startade 2013. Nu är vi inne i en intensiv
tillväxtresa och behöver ny input i styrelsearbetet. Därför är jag mycket glad över att
Cecilia Schelin Seidegård har tackat ja till denna viktiga roll. Hon har ett klimat- och
miljöengagemang och en gedigen erfarenhet från politik, vetenskap och näringsliv,
just de fält där 2050 verkar, säger Nina Ekelund, partner och medgrundare av 2050.

–

För att fortsätta växa behöver vi nya perspektiv så att vi fortsätter att vara relevanta
för våra kunder. 2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans och vi behöver nå
ut bredare i klimatfrågan i hela samhället och för att nå ut till nya grupper är Cecilia
en strategisk rekrytering för oss, säger Nina Ekelund.

Styrelsen består av Cecilia Schelin Seidegård (nyval), Nina Ekelund, Göran Erselius, Markus
Ekelund (nyval), Mikael Karlsson (nyval) och Ulrika Erkenborn Rugumayo (nyval).

2050 Consulting arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och
lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och
näringsliv.
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