
NetWork Trust Logistics 
"Logistik & Sourcing” 



PROFESSIONELLT NÄTVERK 

Trusten är ett professionellt nätverk för chefer med ansvar för 
strategisk affärsutveckling inom logistik, sortiment och 
varuförsörjning 

Deltagarna kommer från Retail och Industri 

KOMPETENSUTVECKLING 

Trustprocessen är inriktad på personlig kompetensutveckling 
och sparring samt har fokus på detaljhandelns utveckling, 
avgörande framtidsfrågor och trender med extra fokus på 
miljöperspektivet 



Trusten är en parallell till styrelsearbetet i ett aktiebolag. 

  Tolv externa deltagare från icke konkurrerande verksamheter 

  Trusten coachas av Mats Redlund, ordförande och initiativtagare och 
VD Paul Kleiby på NetWork Logistics 

  Möten hålls en gång per kvartal, efter en gemensamt fastställd årsplan  

  Paul Kleiby har personligen ”mellan kontakter” med samtliga deltagare 
inför ett kommande Trustmöte 

  Ett förberedelsemöte med värdföretaget hålls där ordförande deltar 

  Civilrättsligt bindande konfidentialitetsavtal  

   TRUSTUPPLÄGGET 



  Trustmöten hålls hos de deltagande företagen och värdskapet 
cirkulerar 

  Huvudpunkt på agendan är värdföretagets “Case” 

  Agenda utsänds minst en vecka före mötet efter samråd med 
samtliga deltagare som själva föreslår relevanta ämnen 

  Deltagarna erhåller dokumentation inom två arbetsveckor 

  Samtliga möten protokollförs 

AGENDA FÖR MÖTET 



  Dagens Case - värdföretaget använder Trusten för en eller ett par 
 aktuella frågeställningar – deltagarna nyttjas som bollplank 

  Presentation av värdföretaget med organisation, strategi, affärsutveckling, 
 hot och utmaningar och så de aktuella frågeställningarna… 

  NetWork Logistics på agendan - ett aktuellt ämne som Trusten önskar få 
 belyst, oftast kopplat till värdföretagets aktuella frågeställning 

  Planering samt en “teaser” om kommande möte av nästa värdföretag 

  Önskemål om kommande ämnen  

UPPLÄGG PÅ ETT MÖTE 



  En medlem nomineras till medlemskap genom en rekommendation och 
efter en process som leds av ordförande personligen. Beslut om deltagare 
fattas av NetWork Trust Logistics styrgrupp 

  Förankring av deltagande i företagsledningen. 
  Deltagande i en Trust är endast möjlig för icke direkt 

konkurrerandeverksamheter – civilrättsligt bindande 
konfidentialitetsavtal 

  Trusten förutsätter en aktiv medverkan – det vill säga samma prioritet 
som ett styrelsemöte i ett externt företag 

Årsavgift – 25.000 kronor  

VILLKOR FÖR DELTAGANDE 



SRC RETAIL TRUSTER 
Mats Redlund är initiativtagare till de Truster, som med ett liknande upplägg drivs  av 
Scandinavian Retail Center (SRC). Trustkonceptet är mycket uppskattat och har 65 
Medlemmar.  

SRC Retail Trust General Management No. 2 & No. 3 startade 2002 och 2004 och 
engagerar idag 24 företagsledare och har sin primära inriktning på leverantörsföretag inom 
Dagligvaruhandeln. 

SRC Retail Trust No. 4 - Senior Sales & Account Management startade sin verksamhet i 
april 2005 och riktar sig till affärsutvecklingsansvariga kundchefer, primärt Kanal 
direktörer, Försäljningschefer och Account Managers inom DVH och har 12  medlemmar. 

SRC Retail Trust General Management No. 5 startades 2005. Denna 5:e Retail Trust 
riktar sig primärt till VD och affärsansvariga konceptutvecklare inom fackhandeln, både 
leverantörer och fackhandelskedjor och har 12 deltagare, liksom SRC Retail Trust 
General Management No. 6 med start våren 2007 



NETWORK LOGISTICS AB 

NetWork Logistics är ett av Sveriges ledande 
konsultbolag inom logistik, våra huvudområden är: 

    Rådgivning och analys till ledning, logistikledning   
    och specialister  
    Logistiktransformering 
    Nätverk och lärande 
    Last mile logistics 
    Hållbara logistiksystem 

Fokus på snabba resultat för att uppnå en mer effektiv 
logistik och därmed ökad lönsamhet. 

KONTAKT 
Paul Kleiby 
0705-95 78 67 
paul.kleiby@network-logistics.com     
www.network-logistics.com 



M&C KOMPETENSRESURS 

M&C KompetensResurs baseras på den samlade erfarenheten från drygt 20 år i 
ledande befattningar inom näringslivet, samt 15 år som entreprenör och 
egen företagare med en vision om hur Kompetens, Nätverk, Truster, 
Coachning och Mentorskap stöder verksamhetens utveckling 

För mer information kontakta Trustordförande  
Mats Redlund 

KONTAKT 
Mats Redlund 
0705-47 43 76    040-45 81 65 
mats.redlund@telia.com     
http://moc-kompetensresurs.se   


