Inbjudan till Certifieringsutbildning

- Rätt Fokus i Styrelsearbetet Den 5-6 oktober i Östersund samt den 21-22 oktober i Sundsvall
________________________________________________________________________________________

”Rätt Fokus i styrelsearbetet” är en uppskattad grundutbildning fördelad på fyra
moduler med fokus på de senaste rönen hur
styrelser bör fungera för att aktivt bidra till
framgång och lönsamhet.
StyrelseAkademien genomför nu en ny omgång av
denna utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper och därmed på ett mera professionellt sätt
kunna bidra till ökad konkurrenskraft. Du kan vara
ägare, styrelseledamot, VD eller intresserad av styrelseutveckling.

De fyra kursavsnitten har rubrikerna
•
•
•
•

Rätt styrning
Rätt bemanning
Rätt inriktning
Rätt arbetssätt

Kursledare
Ewa Ljunge är ordförande i StyrelseAkademien
Östsverige och ledamot i StyrelseAkademien
Sverige.
Ewa brinner för styrelsefrågor och utveckling av styrelsearbete och har stor erfarenhet som ordförande och
ledamot i olika företag och
organisationer. Hon har också lång erfarenhet från ledande befattningar i både
privata och offentligt ägda
bolag. Hon driver dessutom
ett managementkonsultbolag.

Ewa Ljunge

Det här vill vi att du når
Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att
göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig
för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att
verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även
kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning
och snabbare nå dina framtida mål.

Så här genomförs utbildningen
Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en
ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med
egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan
göras bättre. Till varje utbildningsmodul får du ett
anpassat studiematerial. Utbildningsmaterialet är
framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på
de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.

Certifiering
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett
teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens
certifikat i styrelsearbete.

Ett bra pris för två kursdagar med fyra avsnitt!
Medlemmar i StyrelseAkademien - 8.300kr
Icke medlemmar - 9.500kr (priser exkl. moms)
I avgiften ingår kurspärmen "Rätt fokus”, Certifikat/
Intyg, skriften "Vägledning till god styrelsesed", luncher
och fika. Faktura utsändes innan kursstart.
För icke medlemmar erbjuder vi gratis medlemskap i
SA Mittsverige under 2011. värde 1.300 kr.

Tid:
Kursdag 1, kl 10:00-17:00
Kursdag 2, kl 08:30-16:00

Var:
Lokal i Östersund resp. Sundsvall meddelas senare.

Anmälan:
senast den 24 september via tel. 060-17 45 20 alt.
e-post b.sjodin@styrelseakademien.se Anmälan är
bindande men kan överlåtas till annan person.

Mer info:
Pia Edblad, StyrelseAkademien Mittsverige,
070-661 18 06, pia.edblad@almi.se
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