Fredrik Jutnäs

Vid 32års ålder utsågs jag till bankdirektör i Småländska GGVV-området. Att banken
vågade ge mig det förtroendet, trots min ringa ålder, var modigt. Det var en spännande
utmaning att bli chef med egen styrelse, 8 underställda kontorschefer och 15000 kunder.
Med mig i bagaget hade jag en idrottsbakgrund i lagspel, en civilekonomexamen och några
år som närmaste chef över medarbetare.
Att hårt arbete lönar sig och att laget är viktigare än jaget hade idrotten lärt mig. Det
kunde jag bygga vidare på som bankchef. Under de 3åren i Gnosjöandans företagsklimat
lärde jag mig mycket genom att leda människor, affärer och förändring.
Det gick bra på banken och man såg gärna att jag fortsatte som bankdirektör, fast i ett
större uppdrag. Valet föll på Kalmar. Efter att ha vänt resultatet till framgång, så slog jag
ihop Kalmarbanken med länets övriga huvudorter och blev chef för hela Kalmar län.
Framgångarna höll i sig och region Kalmar Län var under mina år alltid topp 4 (av 25) på
Swedbanks Sverigeranking.
Åren i Kalmar var händelserika och kul. Jag utvecklades mycket både på jobbet och med
uppdrag som ordförande i FUB samt ledamot i Kalmar FF styrelse och valberedning.
År 2010 bytte jag jobb till bankchef över Jönköping och länets private bakning verksamhet.
En tid som kantades både av med- och motgång. Vi blev Swedbanks lönsammaste kontor,
men strax därefter drabbades jag av depression och var golvad i 4 månader. Tillfrisknade
och tog mig åter an chefsjobbet i ytterligare två år.
Hösten 2015 nominerades jag till ordförandeposten i nya allsvenska J-Södra, men tackade
nej med hänsyn till att den oreda som rådde i klubben inte gick att kombinera med mitt
jobb som Sparbankernas och Swedbanks Företagsekonom tillika talesperson i Sverige.
Årsskiftet 2016/2017 bestämde jag mig för att pröva min dröm om att driva eget företag.
Jag startade Catorce AB - konsult i företagsutveckling. När jag nu summerar ett
innehållsrikt första år som egen blir facit; två konsultuppdrag, tre styrelseuppdrag och en
universitetskurs i digitalt entreprenörsskap. Två av dessa, ett konsult- och ett
styrelseuppdrag, avslutar jag i december 2017.

CV 1997-2018
Styrelsearbete Ordförande
Friskis&Svettis Jkpg

tjänster inom träning

omsättning 30 mkr

Best of Brands AB

e-handel och butiksförsäljning

omsättning 300 mkr

FUB Kalmar

för funktionshindrade

200 medlemmar

HSB Göta Ek.fören

bygg, fastighet och sparande

fastighetsvärde 4 mdr

Handelskammaren

företagsutveckling och finans

omsättning 4 mkr

OnePartnerGroup AB

bemanning och rekrytering

omsättning 750 mkr

Swedbank AB

finansiella tjänster

affärsvolym 35 mdr

Science Park Jkpg

nyföretagandeb

omsättning 18 mkr

Village Kalmar AB

butiksförsäljning

omsättning 5 mkr

Kalmar FF

fotboll

omsättning 70 mkr

Deia Detaljer AB

e-handel och butiksförsäljning

omsättning 1 mkr

Styrelsearbete Ledamot

Operativt arbete
Region

Projektledare – Jkpg kommun o region. Tillväxt i E-handel och Logistik

Sverige

Konsult – Best of Brands. Finans, Struktur, Organisation o Företagsaffär

Sverige

Företagsekonom – Swedbank och Sparbankerna. Talesperson Företag

Region

Rörelsechef – Swedbank. Regionledning, Styrgruppsordf o Projektledare

Lokalt

Bankdiektōr – Sparbank o Swedbank Jönköping/Kalmar/Gnosjöområdet

Hedersuppdrag
Företagarna Jkpg

Valberedning

Fond & Bank

Redaktionsråd - Bonniers nyhetsbrev i finans

Jönköpings kommun

Visionsarbete - Stadsdirektörens grupp

Utbildning
Digital business, psykologi, civilekonom, beslutsfattare, coachning samt underbefäl

