FRONT

CATRIN WIRFALK
i nya styrelsen
för FRONT
Under våren har en
ny styrelse för FRONT
bildats med Tobias
Barrstrand från Hydria
Group som ordförande
och Christian Hellemar
och Kristian Erlén från
FRONT som ledamöter.
Nyligen blev det också
klart att Catrin Wirfalk
kommer att ingå i den
nya styrelsen.

F

RONT befinner sig i en tillväxtfas och vi är glada att få med
Catrin på tåget. Som person tillför
hon mycket energi, och med sin
gedigna erfarenhet från att bygga upp
verksamheter och utveckla organisationer
passar hon väldigt bra in i vårt team,
säger styrelseordförande Tobias.
Boråsprofilen Catrin är känd bland annat
från sin tid som vd och koncernchef för
Speed group under åren 2011-2016 då
företaget gick från 175 miljoner i omsättning och 200 anställda, till 600 miljoner i
omsättning och närmare 1000 anställda.
Just nu driver hon eget företag och jobbar
som mentor åt ledare eller anställda, gör
investeringar i olika start up-företag, 

sitter i ledningsråd och tar styrelseuppdrag där rollen som ledamot i FRONT
är det senaste:
-Jag tror starkt på FRONTs idé att blanda marknadsföring och reklam med IT.
Allting bottnar ju i IT och alla företag har
ett sådant behov, det är många som ligger
efter med digitaliseringen, säger Catrin.
I maj träffades styrelsen och hade strategimöte där affärs- och marknadsplan
samt budget planerades, och i slutet av
juni hålls det första styrelsemötet.
-Jag har fått ett så gott intryck av alla i
koncernen, det är en stor förmån att få
vara med på den här resan. Jag gillar att
kompetensen först funnits inhouse och att
man jobbat så nära och följt alla bolag
under alla år, det blir fantastiskt att få
erbjuda det till externa kunder.
Hur ska en bra styrelse arbeta?
-Framåtlutat! Viktigt att vi hela tiden
har siktet framåt och bygger ett hållbart
företag där vi lever i takt med tiden och
anpassar oss efter kundernas behov
samtidigt som vi tänker långsiktigt. En
mindre styrelse som den här blir som en
förstärkt ledningsgrupp, och jag ser oss
som en del av teamet som tillsammans
jobbar med att ta FRONT framåt.
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