Ledamot

Finansiella marknader

Rättsliga ramar och krav

Redovisning och revision

Strategisk planering och
förståelse av ett
kreditinstituts
affärsstrategi/affärsplan och
hur den genomförs

Riskhantering

Anette Berggren Ordförande
Styrelseledamot och
ordförande sedan 2016
Styrelsesuppleant sedan 2014

Har skaffat sig erfarenhet
genom mångårigt arbete i
bankens styrelse, konferenser,
nätverk mm

Varit i styrelsen sedan 2014
och därmed finns goda
kunskaper inom området då
bankverksamhet är
synnerligen hårt reglerat

Erfarenhet dels genom
styrelsearbetet i banken och
dels genom VD/Delägare av
Rostfria Svetsmontage AB

Riskhantering är även det en
av de viktigaste frågorna i en
bankstyrelse och
vederbörande har tagit aktiv
del i detta arbete under
många år.

Har skaffat sig erfarenhet
genom arbete i bankens
styrelse, konferenser, nätverk
mm

Varit i styrelsen sedan 2018
och därmed finns goda
kunskaper inom området då
bankverksamhet är
synnerligen hårt reglerat

Erfarenhet genom
styrelsearbetet i banken.

Stort fokus har under de
senaste åren lagts på detta
arbete i banken. Styrelsen har
tillsammans med
valberedningent aktivt arbetat
för att hitta ledmöter som
höjer styrelsens samlade
kompetens inom detta
område.
Varit i styrelsen sedan 2018

Varit i styrelsen sedan 2019
och haft tidigare roller i
arbetslivet samt politiskt som
satt krav på att ha kunskaper
inom de finansiella
marknaderna.

Varit i styrelsen sedan 2019
och därmed finns goda
kunskaper inom området då
bankverksamhet är
synnerligen hårt reglerat

VD/delägare Rostfria
Svetsmontage AB

Håkan Nilsson
Vice ordförande
Styrelseledamot sedan 2018
VD/Ägare .Elocomp AB

Annsofie Thuresson
Styrelseledamot sedan 2019
Civilekonom / VD

Joakim Runesson
Styrelseledamot sedan 2020
Pilot Plant chef, Tetra Pak
Packaging Solutions AB
Marianne Thörning
Styrelseledamot och VD i
banken sedan 2009

Bedömningar av
kreditinstituts effektivitet och
av att skapa effektiv styrning,
övervakning och kontroll

Tolkning av kreditinstituts
finansiella information och
identifiering av viktiga frågor
på basis av denna information
samt lämpliga kontroller och
åtgärder
En av styrelsens och
Erfarenhet genom arbetet i
ordförandes huvudfrågor, som banken vilket inkluderar
regelbunden kontakt med
sålunda tar plats på alla
möten. Stor vikt läggs vid att bankens extern- och
internrevisorer, Compliance ,
tillse att banken har hög
kvalitet i allt arbete och på alla Riskkontroll och bankens VD.
poster.

Riskhantering är även det en
av de viktigaste frågorna i en
bankstyrelse och
vederbörande har tagit aktiv
del i detta arbete under några
år.

En av styrelsens viktigaste
frågor som sålunda tar plats på
alla möten. Stor vikt läggs vid
att tillse att banken har hög
kvalitet i allt arbete och på alla
poster.

Erfarenhet genom arbetet i
banken vilket inkluderar
regelbunden kontakt med
bankens extern- och
internrevisorer, Compliance ,
Riskkontroll och bankens VD.

Riskhantering är även det en
av de viktigaste frågorna i en
bankstyrelse och
vederbörande har tagit aktiv
del i detta arbete under några
år.

En av styrelsens viktigaste
frågor som sålunda tar plats på
alla möten. Stor vikt läggs vid
att tillse att banken har hög
kvalitet i allt arbete och på alla
poster.

Erfarenhet genom arbetet i
banken vilket inkluderar
regelbunden kontakt med
bankens extern- och
internrevisorer, Compliance ,
Riskkontroll och bankens VD.

Riskhantering är även det en
av de viktigaste frågorna i en
Erfarenhet genom
bankstyrelse och
styrelsearbetet i banken.
vederbörande har tagit aktiv
del i detta arbete under några
år.
Varit i styrelsen sedan 2020.
Gedigen bankbakgrund genom Mycket goda kunskaper inom Mycket goda kunskaper inom Denna del utgör en stor del av Denna del utgör en stor del av
området pga att vederbörande området pga att vederbörande arbetet som sparbanks-VD,
att ha varit VD sedan 2009 i
arbetet som sparbanks-VD.
Kunskaperna bedöms som
sparbanken samt tidigare varit är VD i sparbanken sedan 2009 är VD i sparbanken sedan 2009 och kunskaperna bedöms
därför som mycket goda.
mycket goda.
Kontorschef mm i Swedbank
sedan 1986.

En av styrelsens viktigaste
frågor som sålunda tar plats på
alla möten. Stor vikt läggs vid
att tillse att banken har hög
kvalitet i allt arbete och på alla
poster.
Vikten av en god styrning och
kontroll i en bank är av
avgörande betydelse för
bankens fortlevnad. VD´s insikt
och kompetes bedöms som
mycket god inom området.

Erfarenhet genom arbetet i
banken vilket inkluderar
regelbunden kontakt med
bankens extern- och
internrevisorer, Compliance ,
Riskkontroll och bankens VD.
Mycket goda kunskaper inom
området pga att vederbörande
är VD i sparbanken sedan 2009

Master of Business
Administration (Probana
Business School of
Copenhagen)
Erfarenhet dels genom
Varit i styrelsen sedan 2019
styrelsearbetet i banken och
dels genom anställningar som
CFO/Ekonomikonsult samt
projektledare i många år.
Fil kand - Lunds universitet

Varit i styrelsen sedan 2020
och därmed finns kunskaper
inom området då
bankverksamhet är
synnerligen hårt reglerat

Varit i styrelsen sedan 2020

