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Ökat fokus™ i styrelsearbetet
Fortsättningsutbildningar

För dig som vill fördjupa din styrelsekompetens.

Komplettera och vässa din styrelsekompetens genom fristående fortsättnings
kurser inom styrelserelevanta områden.
Ökat fokus i styrelsearbetet är en kursserie bestående av
fristående endagskurser inom särskilt viktiga och styrelse
relevanta fördjupningsområden som bidrar till att utveckla
ditt bolag på lång sikt. Kurserna genomförs av Styrelse
Akademiens ackrediterade lärare, som alla har gedigen
kunskap inom svensk bolagsstyrning och erfarenhet både
inom professionellt styrelsearbete och sina fokusområden.

Strategi ur ett styrelseperspektiv

Ordförande

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga leda
möters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är,
både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, till
sammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa
värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg
som hjälper dig i ditt uppdrag.

Som styrelseledamot måste du ha en mycket bra kontroll
på bolagets ekonomistyrning och olika ekonomiska begrepp.
Denna kurs ger dig förståelse för hur företagets ekonomiska
nyckeltal samverkar med varandra och påverkar lönsamheten
på kort och lång sikt. Du får med dig användbara verktyg
för att kunna ställa rätt frågor och därmed få kontroll på
bolagets styrning.

Valberedningen

Hållbarhet på styrelseagendan

Ett stort ansvar vilar på valberedningen. I denna kurs får du
verktyg för hela processen; från att ta fram ditt bolags speci
fika profil, och därmed söka efter rätt kompetens hos styrel
sens ledamöter, till praktiska tips hur du hittar kandidater.

I takt med ökade regelverk och krav, samt förväntningar
från såväl kunder som anställda, blir hållbarhetsarbetet
allt mer integrerat i bolagets verksamhet. Styrelsen har en
central roll i att säkerställa företagets långsiktiga strategi
och därför är det viktigt att förstå vilka frågor som bör finnas
på styrelseagendan för ditt bolag, och varför.

INRIKTNING

KURSINNEHÅLL

PRAKTISK INFORMATION

Dessa kurser riktar sig till dig som tidigare har gått en grundläggande utbildning inom styrelsearbete och som

Styrelsens roller

●● är ny som ordförande/valberedare eller redan har viss erfarenhet

●● Ordförandens ansvarsområden

Kursernas omfattning
Lärarledd undervisning,
fem fristående endagars
kurser.

i din roll och som vill stämma av att du vet vad som förväntas av
dig och vilket ansvar du har
●● har några års praktisk erfarenhet av styrelsearbete och vill fördjupa

dina kunskaper inom ett utvalt område, som ekonomi, strategi eller
hållbarhet

Att ta fram bolagets strategi och därefter säkerställa att
bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut
viktigaste uppgifter. I denna kurs får du verktyg och inspi
ration för att leda strategiarbetet genom en strukturerad
process och användandet av olika framgångsrika modeller.
Modern ekonomistyrning

Ordförande
●● Utveckla relationer till intressenter

Valberedningen
●● Kravprofil och kompetensmatris
●● Rekrytera nya styrelseledamöter

Strategiska inriktningsområden

KURSNIVÅ
StyrelseAkademiens utbildningar är uppdelade i tre nivåer, från grund
läggande certifieringsutbildningar till högre styrelseutbildningar. I mit
ten erbjuder vi fristående kurser med viktiga fördjupningsområden.

Master fokus™ i styrelsearbetet
Högre styrelseutbildningar

Strategi ur ett styrelseperspektiv
●● Skapa en strukturerad process

Kontakt
info@styrelseakademien.se
Kurstillfällen och pris
Aktuella priser och kurstillfällen hittar du på styrelse
akademien.se/utbildning

för strategiarbetet
●● Olika modeller för strategiarbetet

Modern ekonomistyrning
●● Samverkan av företagets eko

nomiska nyckeltal och hur de
påverkar företagets lönsamhet

Ökat fokus™ i styrelsearbetet

Hållbarhet på styrelseagendan

Kursserie med fortsättningsutbildningar

●● Strategiskt hållbarhetsarbete

Rätt fokus™ i styrelsearbetet
Certifieringsutbildning

Se hela kursutbudet på styrelseakademien.se

