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2020-

Trivselbygdens Bostads AB
Av Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden helägt aktiebolag
med syfte att uppföra och förvalta bostadsfastigheter i Mjöbäcks Sparbanks
verksamhetsområde
 styrelseledamot

2019-

Avtalspensionär, styrelseuppdrag

2008-2019

Mjöbäcks Sparbank, Överlida
Fristående Sparbank i nära samarbete med Swedbank, befattningen innebar
sedvanliga uppgifter inom bank och försäkringsdistribution med fokus på
strategifrågor, kredituppföljningar/beslut, ekonomiska uppföljningar, uppföljning
av riskaptit och fastställda risklimits, allehanda regelverksfrågor med fastställande
av policys och instruktioner samt uppföljningar av dessa. Verksamheten följdes
även upp genom löpande kontroller och rapporter från riskkontrollfunktionen,
complianceansvarig, internrevisor, AML-ansvarig m.fl.
 verkställande direktör /bankchef

2017-2019

Sparbankernas pensionsstiftelse Guldeken
Sedvanliga styrelseuppgifter i förvaltningen av Sparbanksanställdas pensionsmedel
(1,8 mrd) vilka avsatts genom resultat-andelar
 styrelseledamot

2013-

Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden
Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen i Mjöbäcks Sparbanks
verksamhetsområde
 styrelseledamot

2006-2008

Arbetsförmedlingen i Ulricehamn/Tranemo
Arbetade med och beslutade om olika stödåtgärder till arbets-sökande och företag i
de båda kommunerna. Ekonomi/budgetansvarig
 ställföreträdande chef

2002-2005

Karlstads universitet
doktorand vid forskarutbildningen i arbetsvetenskap
 forskarstudier och föreläsare/handledare vid grundutbildningen

1981-2002

Sparbanken Sjuhärad AB (Borås Sparbank, Swedbank Sjuhärad etc)
Allmänt bankarbete vilket över tid utvecklades till inriktning mot kredit och
rekonstruktionsfrågor samt ekonomi/finans verksamheten i Sparbanken
 allmänt bankarbete (chefsbefattningar från 1987)





under rekonstruktionsåren på 1990-talet chef för obeståndshantering,
utnämndes därefter, när Sparbanken blivit ”frisk”, till chef för
kapitalförvaltning och privatrådgivningsverksamheten. Utgjorde
tillsammans med VD och stf VD operativ ledningsgrupp
internkonsult i kombination med studier (1997-2002)

UTBILDNING
1981-1997

Kontinuerlig kompetensutveckling genom deltagande i ett stort antal interna /
externa kurser i Sparbankens regi samt Mgruppens Executive Programme vid
Sundridge Park i England (1993-1994), högskolekurser inom ekonomi och juridik

1997-2001

Göteborgs universitet
Fil Mag examen i arbets och organisationspsykologi

2002-2005

Karlstads Universitet
Doktorand vid forskarutbildningen i arbetsvetenskap

2006-2008

Utbildad till arbetsförmedlare, internutbildning inom ekonomi / budgetering och
i myndighetens olika tjänster (lönebidrag, arbetslivsinriktad rehabilitering etc)

2008-

Flertal interna utbildningar i regelverk och riskhantering för finansiella företag;
• legala krav och bestämmelser för sparbanker och sparbanksverksamhet
• analys av bokslut i sparbank med inriktning på jämförelser
• compliancefrågor och regelverk
• penningtvätt och finansiering av terrorism (AML)
• likviditetsriskhantering
• analys av årsredovisning och bokslut vid kreditgivning
• analys av skogsfastigheter vid kreditgivning
• förändrade regler för bankstyrelser enl EBA GL1712
• redovisningsregler främst IFRS 9 och dess påverkan på Sparbanken
• Sparbankens införande av MIfid II och GDPR
• Försäkringsförmedling i Sparbank

