
FN17 Business inviterer til online inspirations webinar for dig, der er 
nysgerrig på bæredygtig udvikling og hvordan det kan skabe en 
konkurrencemæssig fordel for netop din virksomhed.

Vi får denne gang besøg af Djouhara Westberg fra UN Global Compact,
som vil fortælle om netværket, hvordan man kommer med og hvilket 
udbytte det giver. 

Torsdag den 29. september 2022 – Kl. 8.15-9.30
Mødet foregår online på Teams

PROGRAM:

8:15 Velkomst og Check-in v/Rikke Therkildsen, Projektchef FN17

8:20 Introduktion til FN’s Global Compact og det danske netværk
v/Djouhara Westberg Engagement Manager Global Compact

8:30 Værditilbud og tilslutningsproces
v/Djouhara Westberg, Global Compact

8:45: Medlemsvirksomheden Evida deler erfaringer om Global Compact
v/Susanne Kirkegaard, Bæredygtighedskoordinator, Evida

9:05 Spørgsmål

9.15 Afrunding og tak for i dag  v/FN17 Business

Sådan gør du:
Tilmeld dig til FN17 Business via Nemtilmeld



Om Djouhara Westberg:

Djouhara Westberg er Engagement Manager og har de seneste 10 
år arbejdet med bæredygtighed i et virksomhedsperspektiv. 

UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for 
ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for 
kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement 
inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Global Compact Network 
Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder 
og organisationer, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact.

FN17 Business:

FN17 Business gør verdensmål til virkelighed og understøtter 
virksomheder i deres stræben på at udvikle deres forretning med 
udgangspunkt i de 17 mål. Vi viser virksomhederne 
forretningsmulighederne i verdensmålene og inspirerer dem til at gå 
videre.

Vi tilbyder konkrete workshops og forløb, hjælper med implementering 
og fastholdelse, herunder også synliggørelse af indsatsen. Vi tilbyder 
fællesskaber og netværk, som kan hjælpe virksomheder med at komme 
videre med verdensmålene og dermed understøtte en bæredygtig 
fremtid.

Rikke Therkildsen
Tlf.:      2048 1003
Mail:  rith@fn17.dk

Djouhara Westberg
Tlf: 40221436
Mail: djouhara@globalcompact.dk

Om Susanne Kirkegaard
Susanne Kirkegaard er bæredygtighedskoordinator og direktionsassistent 
ved Evida A/S og er ansvarlig for at opbygge Evidas
bæredygtighedsprogram, klimaregnskab og bæredygtighedsrapportering. 

Evida er det nationale gasdistributionsselskab, hvis opgave er at designe, 
drive og vedligeholde gasdistributionsnettet i hele landet som en del af 
Danmarks kritiske infrastruktur.

Susanne Kirkegaard
Tlf: 25194660
Mail: suski@evida.dk  


