Per Danielsson, Styrelseordförande
Allmänt: Civilingenjör Elektroteknik, 1962
Erfarenhet: Per har varit ledamot i Finepart sedan 2015 och
ordförande sedan 2016. Han är civilingenjör vid Chalmers tekniska
högskola. Per har innehaft ledande befattningar inom Saab
Ericsson Space och varit VD för flera mindre bolag under snabb
tillväxt. Per är idag engagerad som styrelseledamot i ett flertal
företag och arbetar deltid som Senior Advisor på Cobham Gaisler,
ett bolag som utvecklar mikroprocessorer. Per har även uppdrag
för EU som Business Coach för småföretag och är även expert vid
utvärderingar av EU-ansökningar. Per har en bred erfarenhet av
bland annat organisationsutveckling, strategi, internationella
affärer och finansiering. Han har även erfarenhet av att genomföra bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.
Övriga uppdrag:
Utöver sitt uppdrag i Finepart har Per Olof Danielsson, även följande uppdrag:
Uppdrag
PerDan Invest
AAC Clyde Space AB
Cobham Gaisler AB
Provektor Sweden AB

Befattning
VD och styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Per Olof Danielsson varit verksam i och avslutat uppdrag inom
följande företag:
Uppdrag
Örgryte Invest AB
Patent Linx AB
Noco AB

Befattning
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot

Gunilla Jalbin, Styrelseledamot
Allmänt: Gunilla är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola
inom bioteknik. Hon har också läst företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Göteborg och är diplomerad professionell
coach vid Gothia Akademi samt certifierad inom styrelsearbete
hos Västsvenska Handelskammaren. Gunilla är född 1977.
Erfarenhet: Gunilla har varit styrelseledamot i Finepart sedan
2019. Hon har en lång erfarenhet inom marknad, affärsutveckling,
varumärkesutveckling och kundstrategi efter att ha arbetat både
strategiskt och operationellt sedan början av 2000-talet. Hennes
erfarenhet är främst inom stora bolag, och en stor del av hennes
åtaganden har varit internationella. Erfarenheten sträcker sig tvärs
många branscher, exempelvis snabbrörliga konsumentvaror, telekom, medical device, automotive, mode, retail
och vårdtjänster. Sedan 2016 driver Gunilla Grounded Brand Management och arbetar som konsult inom
kundorienterad affärsutveckling.
Övriga uppdrag:
Utöver sitt uppdrag i Finepart har Gunilla Elisabeth Jalbin, även följande uppdrag:
Uppdrag
Idrottens Spel i Göteborg AB
Grounded Brand Management AB
Avslutade uppdrag:
Uppdrag
IDP Sverige AB

Befattning
Styrelseledamot
VD och Styrelseledamot
Under de senaste fem åren har Gunilla Jalbin varit verksam i och
avslutat uppdrag inom följande företag:
Befattning
Styrelseledamot

Mats Lundin, Styrelseledamot
Allmänt: Civilingenjör Maskinteknik vid KTH, född 1963
Erfarenhet: Mats har varit ledamot i Finepart sedan 2012. Han är
VD för konsultbolaget Luddox AB och var innan dess VD för
forskningsinstitutet Swerea IVF AB (Från 2018 med namnet RISE
IVF AB) under perioden 2004-2019. Mats är involverad i
produktionsteknisk forskning och utveckling inom verkstads- och
fordonsindustrin, bland annat genom sitt medlemskap i Volvo Cars
Manufacturing Research & Advanced Engineering Governance
Board. Han är även aktiv inom forskning på EU-nivå, bl.a. inom EUplattformen Manufuture (EU-plattform för utvecklingsfrågor) samt
EFFRA (Europeisk samverkansorgan för forskare och företag inom
produktionsområdet).
Övriga uppdrag:
Utöver sitt uppdrag i Finepart har Mats Lundin även följande uppdrag:
Uppdrag
Luddox AB

Befattning
VD och styrelseordf.

Avslutade uppdrag:
Under de senaste fem åren har Mats Lundin varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:
Uppdrag
Swerea IVF AB
(Namn RISE IVF AB från 2018)

Befattning
VD

Birgitta Öjmertz, Styrelseledamot
Allmänt: Civilingenjör Industriell ekonomi (1992) och Teknologie
doktor (1998), båda vid Sektionen för teknikens ekonomi och
organisation, Chalmers tekniska högskola. Födelseår 1969.
Erfarenhet: Birgitta Öjmertz är anställd vid forskningsinstitutet
RISE och är programdirektör för Produktionslyftet, ett
omfattande nationellt program som syftar till utveckling av
förbättrings- och förnyelseförmågan och därmed
konkurrenskraften i företag. Fokus är på industriella små och
medelstora företag (SMF), men även större företag och
koncerner samt företag från andra branscher medverkar. Har
sedan starten 2007 arbetat med att bygga upp en nationell
struktur för kompetensutveckling mellan högskolor,
forskningsinstitut, regionala aktörer och näringsliv samt med metodikutveckling. Ansvarar för kontakter med
bland annat finansiärer, arbetsmarknadens parter samt lärosäten och IUC-nätverket som är partner i
Produktionslyftet. Ansvarat för uppstart av långsiktiga utvecklingsprogram i företagen samt genomfört
utbildnings- och coachningsinsatser. Bland annat har cirka 270 företag medverkat/medverkar i
Produktionslyftets genomgripande 18-månaders utvecklingsprogram och 6 500 företag har deltagit vid
presentationer eller inspirationsseminarier med Produktionslyftet.
Birgitta ansvarar även för instrumentet SMF i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, där
metoder för spridning av forskningsresultat till SMF utvecklas och forskningsresultat sprids. Dessutom är hon
involverad i olika insatser för att stärka SMF kopplade till regeringens industristrategi Smart industri, såsom
Tillväxtverkets referensgrupp för Smart industri och i flera projekt inom Digitaliseringslyftet. Hon är också
styrelseledamot i FKG (branschorganisationen för Skandinaviens fordonsleverantörer) samt i IUC Sverige
(Industriella UtvecklingsCentra).
Övriga uppdrag:
Utöver sitt uppdrag i Finepart har Birgitta Elisabet Öjmertz, även följande uppdrag:
Uppdrag
IUC Sverige AB
FKG – Fordonskomponentgruppen AB
WESTECH AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag:
Under de senaste fem åren har Birgitta Elisabet Öjmertz ej varit verksam i och avslutat uppdrag.

Kjell Olovsson, Styrelseledamot
Allmänt: Maskiningenjör, Född 1968
Erfarenhet: Kjell har varit ledamot i Finepart sedan våren 2018.
Kjell är sedan 2011 VD i Bluetest AB. Han har lång internationell
erfarenhet varav tio år i Tyskland inom affärsutveckling och
försäljning av testsystem för mobiltelefoni. Han har bland annat
innehaft roller som försäljningschef i Asien och global
affärsutvecklingschef. Kjell började sin bana på Ericsson som
systemutvecklare och projektledare.

Övriga uppdrag:
Utöver sitt uppdrag i Finepart har Kjell Bertil Olovsson, även följande uppdrag:

Uppdrag
Bluetest Aktiebolag

Befattning
VD och styrelseledamot

Gefle TestTeknik AB

VD och styrelseledamot

Blue Mobile Systems AB

Styrelseledamot

Lars Darvall, VD
Allmänt: Kandidatexamen i Maskinteknik från Blekinge Tekniska
Högskola. Födelseår 1973.
Erfarenhet: Lars är sedan november 2019 extern VD för Finepart.
Han har en kandidatexamen i maskinteknik från Högskolan
Karlskrona/Ronneby (Blekinge tekniska högskola) med examen
1997. Lars har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin
med ledande befattningar på framgångsrika företag så som
Munters, Allgon och nu senast som försäljningsansvarig på
Exirgruppen AB där han tidigare verkat som VD för dotterbolagets
uppbyggnad i Kina. Lars har erfarenheter från att bygga,
omstrukturera och utveckla företag.

Övriga uppdrag:
Lars Darvall har ej några övriga uppdrag utöver sitt uppdrag i Finepart.
Avslutade uppdrag:
Under de senaste fem åren har Lars Darvall ej innehaft några övriga uppdrag.

