Varberg, mars 2020

Erling Andersson kliver av sina styrelseuppdrag
Erling Andersson avgår som Styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Varberg samt
som styrelseledamot i Varbergs Sparbank.
Tiden går och händelser blir till minnen. Jag fick för länge sedan förtroendet att vara styrelseledamot i
bank. Först i Föreningsbanken Tvååker som blev Varberg och som sedan köptes av Varbergs
Sparbank. När den ombildades till stiftelse med banken som aktiebolag, var jag några år ledamot av
stiftelsens styrelse. De senaste 12 åren har jag varit dess ordförande och samtidigt ledamot i bankens
styrelse. Samhällsnyttan har varit i fokus för stiftelsen, medan banken är inspirationskällan för sina
kunder och jag kan bara känna stor tacksamhet över att ha fått vara en del av denna ärevördiga
institution.
Jag tar nu ett steg tillbaka och vill tacka stiftelsens huvudmän och mina styrelsekamrater i stiftelsen
och i banken för ett fantastiskt gott samarbete. Jag vill även tacka alla anställda på olika nivåer som
delat med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande. Vi spelar alla olika roller och det är i samspelet
dem emellan som utvecklingen sker och framgång kan åstadkommas.
Jag har varit en liten kugge i det stora hjul som innebär att förvalta ett arv från många generationer.
Jag tror att Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen kan se framtiden an med stor tillförsikt och jag
önskar min efterträdare och alla er andra fortsatt välgång.
/Erling Andersson

Ett tack från banken

Från bankens sida vill jag rikta ett stort tack till Erling för hans goda insatser och engagemang i såväl
stiftelsen som banken. Jag vill också personligen tacka Erling, som under alla år bidragit med kloka
tankar och erfarenhet, vilka har bidragit till det goda samarbete som utvecklats under åren.
Avslutningsvis vill jag och banken önska Erling all lycka till framledes när han nu väljer att kliva av sina
uppdrag inom banken och stiftelsen.
Joakim Petersson
Ordförande Varbergs Sparbank AB (publ)

Erlings efterträdare kommer att utses i samband med årsstämman i april.
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