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Staffan Rosell invald i IRM:s styrelse

IRM:s (Institutet för reklam och mediestatistik) medlemmar har utsett en ny
styrelse. Daniel Collin fortsätter som styrelsens ordförande. Samtidigt väljs
tre nya ledamöter: Staffan Rosell (VD, Bauer Media), Ola Klingenborg (VD,
Clear Channel),och Mats Selling (Försäljningschef, Eniro).

I fredags hölls IRM:s årsmöte och IRM:s medlemmar valde att bifalla
valberedningens förslag till ny styrelse. 

- Jag vill först tacka Niklas och Tore för ett fint samarbete i styrelsen. IRM har ett



viktigt förtroendeuppdrag att förvalta samtidigt som vi nu står inför en expansiv
fas då vi lanserar i Danmark och också ökar takten när det gäller introduktion av
nya mediekategorier. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med styrelse och
VD i arbetet med att bli den ledande leverantören av reklammätningar i Norden,
och välkomnar varmt våra nya styrelseledamöter Ola, Staffan och Mats, säger
styrelsens ordförande Daniel Collin.

IRM:s styrelse består dessutom av: Malin Häger (Försäljningsdirektör, TV4),
Tobias Lindberg (Analyschef, TU), Tero Marjamäki (Pressansvarig, Sveriges
Annonsörer), Kerstin Neld (VD, Sveriges Tidskrifter) samt Charlotte Thür (VD,
IAB).

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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