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Valberedningens förslag 

till styrelse i Rejlers 
 

Valberedningen föreslår omval av Ivar Verner till styrelsens ordförande. Som ny styrelseledamot föreslås 

Annika Steiber. Valberedningen föreslår därutöver omval av Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan 

Samuelsson och Peter Rejler. Anders Jonsson har avböjt omval. 

Annika Steiber, född 1968, är filosofie doktor från Chalmers tekniska högskola. Hon har också genomgått 

utbildningar på Handelshögskolan i Stockholm och University of California, Berkeley. Annika Steiber har 20 års 

erfarenhet av strategiarbete för affärsutveckling och ledande kunskap om utveckling och styrningsmodeller för 

entreprenörskap och digitalisering. Valberedningens förväntan är att Annika Steiber på ett konkret sätt ska kunna 

bidra till Rejlers utveckling av digitala affärsmodeller. 

 

Annika Steiber är grundare och vd för INNOWAY, ett företag som har som mål att utveckla ledarskapskonceptet 

thought leadership inom området ledarskap och organisation. Annika är adjungerad professor vid Santa Clara 

University, i Silicon Valley och även författare till två välkända böcker på ämnet ledarskap: ”Googlemodellen” 

(Stiftelsen IMIT & Vinnova, 2014) och ”The Silicon Valley Model – Management for Entrepreneurship” (Springer, 2015). 

 

Valberedningens fullständiga förslag har presenterats i kallelsen till årsstämman som publicerades den 7 april. 

Årsstämman äger rum den 9 maj 2016 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Kent Hägglund, valberedningens ordförande, tel. 070-543 68 35, e-post: kent.hagglund@dlanordic.se    

Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se 
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