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Född 1958. Ledamot sedan 2017.

Kalenderår 2020
Roller i Ålems Sparbank (närvaro, möten)
Styrelsen (ISK), ledamot (10/10)
Styrelse (K), ledamot (14/14)
Ersättningsutskottet (5/5)

Ledamotens oberoende
Oberoende i förhållande till banken och
bankledningen

Bankspecifik erfarenhet
Operativ: -

Bankstyrelse: 4 år

Utbildning
Kandidatexamen i Systemvetenskap, Universitetet i Linköping, 1981-1984
(Bachelor of Science in System Analysis)
Tekniskt gymnasium, Sunnerboskolan, Ljungby, 1974-1977

Arbetslivserfarenhet
Nuvarande position
Logistik- och labchef, Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, 2014Tidigare erfarenhet
Chef Administration, Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, 2010-2014
Chef Avdelning 2010, Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, 2007-2010
Inköpschef Södra Skogsägarna Ekonomisk förening 2004-2007
T f platschef, Bombardier, 2002-2003
Inköps- och logistikchef, ABB Traction/Adtranz/Bombardier, 1995-2004
Projektledare för verksamhetsutvecklingsprojekt, ABB Traction 1992-1995
Administrativ chef med ansvar för IT och ekonomi, Kalmar Verkstad AB, 1989-1992
IT-konsult, Relator Konsult AB, 1987-1988
IT-chef, Kalmar Verkstad AB, 1985-1986
Systemutvecklare, Scan KLS, 1984-1985

Andra uppdrag
Inga nuvarande.

Ledamotens bidrag till styrelsens samlade kompetens
Den finansiella sektorn i allmänhet, och bankbranschen i synnerhet, är mitt uppe i omfattande förändringar av
affärsmodeller och arbetssätt. Ulf har under stora delar av sitt yrkesverksamma liv arbetat mycket med
förändringsfrågor och dess effekter på verksamheten. Han har själv haft aktiva roller i att hantera omställningar
av olika verksamheter och den påverkan detta får på organisationen och dess personal. Ulfs erfarenheter
kommer till användning för att hjälpa banken att möta de digitala förändringar som i allt större utsträckning
påverkar branschen. Ulf har en systemanalytisk utbildningsbakgrund och arbetade i början av sin karriär som
IT-konsult och IT-chef. Under senare år har Ulfs arbete kretsat kring processindustrin, och då speciellt
skogsindustrin. Bankens största bransch är skog och lantbruk och framför allt inom skogssegmentet bedöms Ulf
kunna bidra. Under 15 års tid arbetade Ulf inom verkstadsindustrin och dessa erfarenheter ger Ulf goda
förutsättningar att bedöma bankens kunder inom industrisektorn. Åren i Adtranz gav Ulf erfarenhet av
internationellt arbete, vilket kan bli till nytta då bankens kunder i större utsträckning kan tänkas växa
internationellt framöver, framför allt inom Europa. Ulf har stor vana av att arbeta med personalfrågor. De
första åren inom Södra Cell gav Ulf erfarenhet av inköps- och logistikarbete. Sammantaget bedöms Ulf ha
många strängar på sin lyra där i stort sett alla har betydelse för rollen som styrelseledamot i sparbanken.

Närvaro under samtliga mandatperioder

Diagram. Närvaro under hela styrelsetiden.

Forum
Styrelse (ISK)
Styrelse (K) - Kreditutskott
Risk- och revisionsutskott
Ersättningsutskott

Närvarande
40
28
16

Missade
2
2
0

Tabell. Antal närvarande och missade möten under hela mandattiden.

