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PERSONUPPGIFTER Jag är infödd smålänning (460511-xxxx)
o
o

är gift med Birgitta från Vimmerby sedan 1970
vi har två barn (födda 1972 och 1975)

VÄRNPLIKT

Underbefälsutbildning, Ka2 Kustartilleriregemente

UTBILDNINGAR

o
o
o

ERFARENHETER

REDOVISNINGS- OCH REVISIONSBYRÅ

Realexamen
Ekonomiutbildning två år, redovisningsteknisk linje
Ett stort antal kurser och vidareutbildning i olika discipliner med anknytning till mina befattningar, exempelvis revisions-, controller-, redovisnings-, skatte- och systemutvecklingskurser vid olika institut såsom Civilekonomföreningen, FAR, IFL samt licensieringsutbildning enligt
Swedsecs kunskapskrav (Finanskompetens), m.m.

År

Ort

1946
1970

Vimmerby

1966-67

Karlskrona

1963
1964-66
1967-

Vimmerby
”
Stockholm
m.fl. orter

196777

Västervik

Arbetsuppgifter under nio år vid byrån:
o Årsredovisningar, bokslut och deklarationer
o Revisioner och siffergranskningar
o Ekonomisk rådgivning
o Rådgivning i försäkringsfrågor
o IT-ansvarig för byrån; från helt manuell hantering - implementerade jag de första IT-rutinerna på byrån som sedan utvecklades till att bli heltäckande inom redovisning
1977-94

FÖRENINGSBANKEN
Befattningar och uppgifter under 17 år i banken:
o Internrevisor
o IT-avdelningen; systemansvarig ekonomi- och budgetsystem mm
o Ekonomichef
o Koncerncontroller, VD-staben
o Vice VD, Administrativ direktör, ledamot i direktionen
o Vice VD, Ekonomidirektör, ledamot i bankledningen

1977-82

Halmstad

1982-84
1984-86
1986-87
1987-91
1991-94

Stockholm
”
”
”
”

Styrelseledamot i följande dotterbolag till banken:
o Föreningsbanken Kredit AB
o Föreningsbanken Finans AB
o Föreningsbanken Data AB
o Bankens fastighetsbolag
o Creo Fastighetsrenting AB
Exempel på speciella projekt och uppdrag i banken:
Under den finansiella krisen i början av 1990-talet ledde jag
bankens rationaliseringsprogram, vilket bl.a. ledde till nedläggning av sex av bankens tolv regionbanker, organisationsoch strategiutveckling samt allmänna rationaliseringar i både
banken och dotterbolagen
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ERFARENHETER KONSULTVERKSAMHET I EGET AKTIEBOLAG
(FORTSÄTTN)

Exempel från egen konsultverksamhet sedan 1994:
o Utredningsuppdrag i Föreningsbanken och dess dotterbolag
o Utredningsuppdrag hos FöreningsSparbankens IT-avdelning
o Inhyrd som tf VD och tf Administrativ chef i fondkommissionärsfirmor
o Ett stort antal organisations-, ekonomiska och finansiella utredningar inom LRF Koncernen med dotterbolag, inhyrd som controller under fem månader
o Controller i utvecklings- och förändringsprojekt inom Skandia
o Utredningar och analyser av krisföretag på uppdrag av kreditgivare
o Konsult i upphandlingsprojekt av datakommunikation (100 Mkr)
o Ekonomiska utredningar i riskkapitalbolag
o Produktion av företagsfilm/Webb-TV, informations- och utbildningsfilm för distribution över Internet/Intranet
o Styrelsens ordförande i Företagarna (Huddinge)
o Styrelseledamot i ägarlett företag med 70 Mkr i omsättning
o Uppdrag som Compliance Officer i värdepappersbolag
o Uppdrag som Compliance Officer och Risk Manager i fondbolag
o Moderator vid strategiska ledningsmöten i kreditföretag
o Föreläsare och lärare i ledarskap och organisationsutveckling vid
Gastronomihögskolan, av eleverna utsedd till ”årets bästa lärare”

MEDLEMSKAP

MEDLEM ELLER ENGAGERAD I FÖLJANDE ORGANISATIONER

1994-

Stockholm

Under åren, från tid till annan, har jag varit engagerad eller medlem i
följande organisationer och föreningar:
o Dataföreningen
o Stockholms Handelskammare
o StyrelseAkademien
o Företagarna (styrelseledamot och ordförande i Huddinge)
o LRF
o Faschings Vänner
o Skogås Tennisklubb (styrelseledamot)

NUVARANDE
VERKSAMHET

Under senare år har jag drivit konsultverksamheten i begränsad omfattning och åtagit mig endast uppdrag som jag valt av personligt
intresse.
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