
 

 

 

Mångfaldspriset i Gävleborg 2021 

Med ordet mångfald menas att vi människor är olika varandra. 

Alla människor är bra på olika saker. 

Alla människor har varit med om olika saker, och har därför olika kunskaper. 

När vi är olika kan vi lära varandra nya saker. 

När vi är olika blir vi starkare tillsammans som grupp. 

När vi är olika kan vi göra fler saker tillsammans. 

 

Mångfaldspriset delas ut till en förening eller ett företag i Gävleborgs län. 

Gävleborgs län består av tio olika kommuner: Gävle, Sandviken, Hofors, 

Ockelbo, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig. 

 

Mångfaldspriset delas ut till ett företag eller en förening i Gävleborg som har bra 

mångfald i sin styrelse. 

 

Styrelsen är den grupp som bestämmer över viktiga frågor i föreningen eller i 

företaget. 

 

När man vinner Mångfaldspriset i Gävleborg får man ett diplom och 10 000 

kronor till sin förening eller sitt företag. 

 

Alla kan ge förslag på vem som ska få Mångfaldspriset i Gävleborg. 

Man kan lämna sitt förslag på internet genom att klicka på den här länken: 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=173ca67c618f  

 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=173ca67c618f


Man kan också ringa eller mejla till Ulrika Malmström:  

telefon 070-750 22 56 ulrika.malmqvist@styrelseakademien.se 

 

Man ska lämna sitt förslag senast den 5 april 2022. 

En grupp som kallas jury väljer sedan ut det bästa förslaget. 

 

Dessa personer är jury för Mångfaldspriset: 

• Nike Leima (BillerudKorsnäs vinnaren 2020) 

• Ulrika Malmqvist (StyrelseAkademien Gävleborg/Movexum) 

• Ida Eklund (ALMI GävleDala) 

• Tomas Ahlbäck (Nordea) 

• Kristina Snitt (Mellansvenska Handelskammaren) 

• Emelie Lundin (Bollnäs Pride) 

• Ida Mörtsell (Rottneros AB, Hälsingejänter) 

• Mats Hindström (Länsstyrelsen Gävleborg) 

• Johan Kerstell (Sandvik AB) 

• Mitalee Kotak (Hudiksvalls Näringslivs AB) 

 

Mångfaldspriset har funnits sedan 2018.  

De som fått priset tidigare år är föreningen KF Heros i Gävle,  

företaget Orbaden Spa & Resort i Bollnäs och företaget BillerudKorsnäs i Gävle. 

 

De här företagen har grundat Mångfaldspriset i Gävleborg: 

Styrelseakademien i Gävleborg 

Mellansvenska Handelskammaren 

Nordea 

mailto:ulrika.malmqvist@styrelseakademien.se

