Markaryds Sparbanks styrelsesammansättning 2021-05-01
Redogörelse för varje ledamots teoretiska och partiska erfarenhet av:
Ledamot

Finansiella
marknader

Rättsliga ramar
och krav

Redovisning och
revision

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

Riskhantering

Bedömning 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

Christel Fritiofsson,
ordförande.
Invald i bankens
styrelse 2012.
Har sedan 1978 haft
olika befattningar
inom ekonomi i
NIBE-koncernen och
sedan
börsintroduktionen
1997 ansvarat för
extern ekonomisk
information och
investerarrelationer
i det börsnoterade
moderbolaget.
sedan 2007.

Erfarenhet genom
sin bakgrund i ett
börsnoterat företag
samt privat intresse.

God insikt i juridiska
frågor på finansmarknaden genom
sitt uppdrag i ett
börsnoterat företag.
Förändringar och
nya regelverk ägnas
stor
uppmärksamhet i
bankstyrelsen.

Akademisk
utbildning samt
över 40 års
erfarenhet av
ekonomisk
redovisning
inklusive
koncernredovisning
och revision.

God insikt i
affärsstrategier
genom sitt uppdrag
som sekreterare i
huvudstyrelsen i ett
internationellt
börsnoterat företag.
Stort privat intresse
av entreprenörskap,
tillväxt och
lönsamhet.

Riskhantering är en
av de viktigaste
frågorna att
utveckla och ta
ansvar för i bankens
styrelse. Denna
funktion har
utvecklats avsevärt
under min tid som
styrelseordförande.

Erfarenhet genom
sin bakgrund i ett
börsnoterat företag
och närmare 10 år
som
styrelseordförande i
Markaryds
Sparbank.

Djupa och relevanta
kunskaper inom
området.

Ingrid Johansson,
vice ordförande.
Invald i bankens
styrelse 2012.
Ingrid Johansson har
jobbat på olika
ekonomifunktioner
inom pappersindustrin sedan
1984 och som
Financial Controller i
Smurfit Kappa
koncernen sedan
2006.

Mångårig
erfarenhet genom
arbete som
Controller och
styrelsearbete i
banken.

Regelverk och krav
är en del i arbetet
som Controller. Har
även en viss
teoretisk kunskap
sen utbildning.

Mycket god
erfarenhet, arbetat
med redovisning i
över 30 år och som
ansvarig i över 20
år.

Kunskap genom
flerårigt
styrelseuppdrag i
banken.

Stor fokus på
riskhantering som
Controller i en
multinationell
koncern. Ägnas
även mycket tid på
detta område i
styrelsearbetet på
banken.

En insikt och
kunskap som
kommit med
styrelsearbetet i
banken under 10 år.

En insikt och
kunskap som
kommit med
styrelsearbetet i
banken under 10 år.

Martina Dornerus
Invald i bankens
styrelse 2018.
Martina Dornerus är
utbildad Jurist och
sedan 2014
VD/delägare i
Redovisningsbyrån
Ekonomkonsulter

God kunskap och
förståelse genom
banken
styrelsearbete samt
privat intresse.

God kunskap och
förståelse genom
banken
styrelsearbete samt
LLM ifrån
Stockholms
Universitet även del
av dagligt arbete.

Mycket god kunskap
och förståelse
genom banken
styrelsearbete samt
drift av
redovisningsbyrå
under 7 år.

Mycket god generell
kunskap och
förståelse ifrån egen
verksamhet samt
rådgivning mot kund
samt specifikt
genom bankens
styrelsearbete.

God kunskap och
förståelse genom
bankens
styrelsearbete

Mycket god kunskap
och förståelse
genom bankens
styrelsearbete, VDs
rapportering samt
löpande rapporter
ifrån
kontrollfunktioner
och dagligt arbete.

Mycket god kunskap
och förståelse
genom bankens
styrelsearbete, VDs
rapportering samt
löpande rapporter
ifrån
kontrollfunktioner
och dagligt arbete.

Niclas Johansson
Invald i bankens
styrelse 2016. Niclas
Johansson är
utbildad
byggnadsingenjör.
Arbetar som
produktionschef på
Gatu och Väg Väst
AB, där han sedan
2014 är delägare.

Erfarenhet genom
ett stort personligt
intresse och ett
antal år som
styrelseledamot i
banken.

God förståelse och
kunskap genom
arbete, div
styrelseuppdrag
samt privat intresse.

Goda kunskaper
genom
yrkeserfarenhet
samt privat ägande
av företag.

Relevanta
kunskaper genom
utbildning och
styrelsearbete i
bank

Riskhantering har
varit en naturlig del
av Niclas arbete
under många år i
yrkeslivet.

Arbetar dagligen
med olika typer av
styrning
övervakning och
kontroll.

Grundläggande
kunskaper som
utvecklas under tid.

Rolf-Inge Johansson
Invald i bankens
styrelse 2001. RolfInge Johansson har
ägt och drivit
elinstallationsföretaget Knut
Nilsson El AB i
Markaryd. Han äger
och driver 3 st
mindre
skogsfastigheter i
Markaryds Kommun
med omnejd. Rolf är
styrelseledamot i
Företagarna
Markaryd.
John Karlsson
Invald i bankens
styrelse 2021.
John Karlsson är
utbildad planarkitekt och arbetar
sedan 2018 som
myndighetschef på
miljö- och
byggkontoret på
Markaryds kommun
Kerstin PerssonNordahl
Invald i bankens
styrelse 2006.
Kerstin PerssonNordahl är utbildad
ekonom. Hon är
företagsledare och

Erfarenhet genom
långt arbete som
styrelseledamot och
35 år som
företagsledare i
egna AB.

Erfarenhet och
övergripande
kunskap genom
långt styrelsearbete
i banken och
affärsjuridik i egna
AB.

Mångårig
erfarenhet från
såväl bank som från
egna AB.

God erfarenhet
efter långvarigt
arbete i bankens
styrelse och egna
AB.

God erfarenhet från
bank och
näringslivsaffärer
genom egna AB och
styrelsearbete i
banken.

God förståelse och
erfarenhet genom
mångårigt arbete i
bankens styrelse.

God förståelse och
insikt genom
mångårigt arbete i
bankens styrelse.

God kunskap och
förståelse samt har
ett privat intresse
och tidigare långt
engagemang i Unga
Aktiesparare.

God kunskap och
förståelse samt
kunskap ifrån Unga
Aktiesparare.

God kunskap genom
sina nuvarande och
tidigare uppdrag.

Kunskap inhämtas
successivt genom
uppdraget i bankens
styrelse.

God kunskap efter
att ha arbetat med
riskhantering på
olika nivåer.

Eftersom John är
nyinvald i bankens
styrelse, kommer
dessa kunskaper
med
styrelsearbetet.

Generellt god
kunskap och
förståelse, men
vissa bankspecifika
delar är nytt.

Erfarenhet genom
mångårigt arbete i
bankens styrelse
och egna AB

Erfarenhet genom
mångårigt arbete i
bankens styrelse
och egna AB

God kunskap genom
eget företagande.

God erfarenhet
genom mångårigt
arbete i bankens
styrelse.

God erfarenhet
genom mångårigt
arbete i bankens
styrelse och eget
förtagande.

God insikt och
förståelse genom
mångårigt arbete i
bankens styrelse.

God insikt och
förståelse genom
mångårigt arbete i
bankens styrelse.

delägare i
fastighetsbolagen
3K Bygg Fastighets
AB och Fastighets
AB Almen.
Ola Andersson, VD
och ledamot i
bankens styrelse
sedan 2017.

Ola har mer än 25
års bred
bankerfarenhet
varav merparten
inom affärsbank.
Har innehaft olika
ledande
befattningar inom
banksektorn sedan
2002.

Har god förståelse
gällande rättsliga
ramar och krav efter
närmare 20 år i olika
ledande
befattningar.

Goda kunskaper.
Innehar
civilekonomexamen
från Halmstad
Högskola med
inriktning
Företagsekonomi.
Därtill löpande
utbildningar.

Denna del utgör en
stor del av arbetet
som Sparbanks VD
och kunskaperna
bedöms som mycket
goda.

Även denna del
utgör en stor del av
arbetet som
Sparbanks VD.
Kunskaperna
bedöms som mycket
goda.

En av styrelsens och
VD´s huvudfrågor.
Mångårig
erfarenhet av
ledande
befattningar inom
bank har skapat en
bra grund för
förståelse och
kompetens inom
detta område.

Detta är ytterligare
en grundläggande
del i VD´s arbete
och kompetensen
bedöms som mycket
tillfredsställande.

