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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD 

 

Denna vecka höll vår styrelse sitt årliga möte i slutet av året. Varje december sammanfattar vi året på Carlisle för 

vår styrelse och ser över de framsteg som gjorts under året mot våra mål. Vi ser också över våra planer för nästa 
år. Vid årets möte var två teman uppenbara. Ett, att 2020 var ett svårt år för alla, med aldrig tidigare skådade 

utmaningar. Ändå var det ett år vi såg tillbaka på och var tacksamma och nöjda med våra resultat på många 

fronter. Du ska veta att Carlisle styrelse helt stödjer och är mycket tacksamma för de bidrag Carlisles anställda 
har gjort under 2020. Det andra temat var den entusiasm och optimism som vårt Carlisle-ledarskap visade i sina 

presentationer för 2021. Även om det inte är fråga om att 2021 kommer att ha sina utmaningar var 

beslutsamheten mycket tydlig hos alla att göra det bästa av det vi har. Och viktigast av allt är den goda nyheten 

att våra Vision 2025-mål förblir oförändrade trots att våra rörelseresultat har påverkats av COVID-19. Vi på 
Carlisle är tydliga med vart vi är på väg. 

 

Trots att vi inte uppnådde alla våra mål under 2020, gjorde vi ändå framsteg inom viktiga tillväxtområden av våra 
verksamheter, utveckling av talanger, ytterligare definiering av vårt ESG-uppdrag, att vara en positiv 

bidragsgivare till våra samhällen och skapa värde för våra aktieägare. Detta visar styrkan och motståndskraften hos 

Carlisles anställda. Det visade att vi bryr oss om varandra, vi bryr oss om våra kunder, och vi tror att vi även kan 
inför motgångar, vara ett positivt inflytande. Tack vare alla ansträngningar från er sida är vi positionerade för ett 

mycket bättre 2021. 

 

Naturligtvis fortsätter vi att möta utmaningarna från COVID-19. Infektioner och sjukhusvistelser över hela världen 
ökar fortfarande och även inom vår arbetskraft på Carlisle. Den goda nyheten i detta är att vi genom att följa våra 

protokoll och säkra arbetsinsatser fortsätter att uppvisa positiva infektionsdata i en internationell jämförelse. Detta 

är ett bevis på de ansträngningar ni alla har vidtagit för att skydda er själva och era arbetskamrater. 
 

Efter månader av utveckling och testning av hälsoexperter har den amerikanska Food and Drug Administration 

godkänt en bred distribution av de första COVID-19 vaccinerna i USA. Studier har visat att vaccinet är säkert och 
effektivt till 95 % när det gäller att bekämpa COVID-19 bland försökspersoner. Detta är den viktigaste goda 

nyheten som kommer från hälsovårdsmyndigheterna sedan början av pandemin. Det är ett uppmuntrande tecken 

på att vi befinner oss i början av en återgång till normalitet – när vi kan resa friare, äta tillsammans, se våra barn 

återvända till skolan, återvända till våra jobb och njuta av semestrar som tidigare. 

 

När vi går in i våra helgdagar vid årets under aldrig tidigare skådade förhållanden, kom då ihåg de som fortfarande 

lider. Lider av COVID-19, från förlust av nära och kära, från isolering många upplever, från psykiska problem, 

hemlöshet, missbruk eller kanske arbetslöshet. Medan våra regeringar fortsätter att diskutera ytterligare 

stimulanspaket för COVID-19, låt oss vara handlingskraftiga medmänniskor och göra vår del för att hjälpa de 
mindre lyckligt lottade och behövande. Och i våra interaktioner med andra, visa den hövlighet som är en viktig del 

av oss på Carlisle. 

 
COVID-19-trötthet fortsätter. Men det gör även vår beslutsamhet att förbli stark och engagerad som ett team 

för att skydda vår hälsa, garantera vår säkerhet och betjäna våra kunder. Som jag har sagt många gånger – vi 

kommer att ta oss igenom detta och fortsätta på vår Vision 2025-resa. 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Chris Koch 

Styrelseordförande och VD 
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