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Yrkeserfarenhet 

Sky Blue Media AB, säljare/ägare. 2015 -  
Sky Blue Media är en grafisk produktionsbyrå som samordnar och håller ordning på alla olika 
moment som förekommer kring ett litet eller medelstort företags grafiska produktion.  
Upphandling, administration, uppföljning, kvalitetskontroll, bevakning och 
produktionskommunikation. 

 
Billes Tryckeri AB, säljare. 2009 - 2014  

Som ett av Sveriges större arktryckerier med en unik bredd, från kuvert och visitkort till stora 
utomhuskampanjer samt stora och små katalogproduktioner är Billes är ett fullservicetryckeri med 
drygt 100 anställda. Mitt ansvar har varit att serva mina kunder samt generera nyanskaffning av 
kunder och uppdrag med omsättning i storleksordningen 6-9 miljoner årligen. 

 
Palmeblads Tryckeri AB, säljare. 2008 - 2009 

Under ett år arbetade jag med att förflytta mitt kundunderlag till den nya produktionsanläggningen 
innan företaget köptes upp av Billes. Jag övergick då till Billes tjänst som beskrivs ovan. 
 

Stromia-Futurum Grafiska AB, säljare, delägare. 1994 - 2008  
Företaget grundades 1994 genom en fusion mellan två tryckerier och hade då 12 personer 
anställda och utvecklades och växte under vår ledning till 32 medarbetare. Som en av fyra delägare 
var mitt huvudansvar marknadsföring samt att delta i strategiska beslut inom ledningsgruppen. 
Utöver detta hade jag ansvar för försäljning och rådgivning kring trycksaksproduktion. 
 

Utbildning, gymnasial och eftergymnasial 
Tekniskt gymnasium, 4 år, Gullstrandskolan i Landskrona samt Polhemskolan i Lund 
Företagsekonomi, 1,5 år, Vasa Vuxengymnasium i Göteborg 
Säljutbildningar, diverse interna hos olika arbetsgivare under ledning av konsulter.  Bland annat 
under ledning av ISL Institute 
Domarutbildningar, 1 per år sedan 1988 

Förtroendeuppdrag  

Styrelseledamot, Göteborgs Innebandyförbund , 2005 –  
Styrelsen ansvarar för hela förbundets verksamhet med ett kansli, bemannat med fyra anställda. 
2005-2015 var ansvarsområdet domarverksamheten. 
Sedan 2015 ansvarar jag för en marknadsgrupp  

 
Ordförande Domarkommittén, Göteborgs Innebandyförbund, 2005 – 2015  

Domarkommittén organiserar distriktets 70-80 domare samt drygt 150 Föreningsdomare. Jag 
bemannar kommittén, ansvarar för kommitténs arbete, organiserar fortbildningar, strukturen för  
observationer av domarna samt arrangerar utbildningar.  

 
Ordförande Marknadskommittén, Göteborgs Innebandyförbund, 2015 -   
Marknadskommittén skapar aktiviteter inom verksamheten för att ge mediautrymme. 
 
Distrikts- och förbundsdomare i Innebandy, 1989- 
Göteborgs Innebandyförbund, Svenska Innebandyförbundet. För närvarande Allsvensk Domare 
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Övrigt av vikt  

Språk:  
Svenska  modersmål 
Engelska & tyska talar och skriver 
Danska och norska baskunskaper 
Spanska  vill jag lära mig… 
  
Datakunskaper: Jag är van användare av de vanligaste kontorsprogrammen (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook samt olika typer av CRM-verktyg och databasprogram). Jag använder dessa 
dagligen i arbetet, privat samt i diverse projekt. 
 
Projektledare: Jag är projektledare för en tidning som ges ut av en företagarförening. Jag är 
sammankallande för redaktionsgruppen, organiserar journalisterna och sammanställer den 
ekonomiska redovisningen för gruppen/kanslichefen/styrelsen. Inför produktion går jag igenom 
materialet med grafikern med övergripande ansvar för layout. (Referensex. medtages när vi ses)    
 
Texter: Svenska språket har alltid varit viktigt. Jag skriver texter i olika sammanhang, exempelvis 
artiklar till ovan nämnda tidning. Vi får in en del texter från företagen som definitivt måste ses över 
innan de hamnar i tidningen. Det är jag som sköter dessa språkkorrigeringar. 
 
 
 
Körkort 
C samt tillgång till bil 
 
 
Referenser 
Lämnas gärna på begäran. 
 
 
 
 
Måns Löfgren 
dag som ovan 
 

Sid. 2 forts. 
 


