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Sätt fart på din styrelse - Verksamhetsnära utvecklingsprogram
I Partnerskap för framgång sätter vi en ära i att arbeta med styrelseutveckling på ett verksamhetsnära,
personligt och deltagaranpassat sätt. Vår devis är att ”Mixat är bäst” – vi vill se styrelser där människor med
olika kompetens och bakgrund, kvinnor och män, arbetar för verksamhetens bästa. Tillsammans fattar de
beslut och bidrar till nya tänkesätt, resultat och affärsnytta i en värld där konkurrensen är knivskarp och
förändringshastigheten hög.
Sätt fart på din styrelse vänder sig till personer som vill utveckla kunskap och färdigheter för ett aktivt och
effektivt styrelsearbete. Det gör vi bäst genom förtroendefulla och öppna diskussioner om styrelsearbetets
innehåll, potential och utmaningar. Vi som leder programmet delar med oss av våra erfarenheter av
styrelsearbete, och det gör också deltagarna.
Sätt fart på din styrelse är ett utvecklingsprogram. Utveckling tar tid, och nya kunskaper behöver sjunka in
för att kunna relateras till deltagarnas tankar om det egna styrelsearbetet.
Programmet består av fyra halvdagar varav ett i november och de tre resterande våren 2019. Vi tror det är bra
med några veckors mellanrum för egen reflektion och eget arbete.
I oktober, redan före det första mötet vill vi träffa var och en av deltagarna för att höra om deras syn på och
erfarenheter av styrelsearbete. Det här gör vi för att lära mer om vars och ens verksamhet, för att kunna
anpassa programmet och för att deltagarna redan innan programstart skall hinna formulera sina egna tankar
och förväntningar.
Ett par månader efter det fjärde mötet sker en återträff. Här går vi igenom de personliga mål var och en satt
upp. Vi fångar också upp ev kvarstående frågeställningar.

Innehåll
1. Styrelsen – en strategisk resurs för tillväxt
En bra styrelse är ett effektivt team som skapar resultat. Vi lägger stor vikt vid hur styrelsen skall arbeta för
företagets bästa:
•
•
•
•
•
•

Fokus på affär och resultat
Beslutsfattande
Strategiskt tänkande
Vikten av mångfald
Arbetsformer
CSR – Företaget som ansvarstagande aktör i omvärlden - etik, moralisk kompass, värderingar och
integritet

2. Företagsuppbyggnad med affärsmässighet och juridik i centrum
Alla kan inte kunna allt, men att arbeta i en styrelse innebär ett ansvar och kräver en baskunskap som alla
behöver ha. Här behandlar vi områden som:
•
•
•
•
•

Strategisk uppbyggnad, från liten till stor
Formalia och spelregler
Aktiebolagslagen och styrelsen
Ansvar och ekonomi, en tung och viktig fråga
Exit till 100 %
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3. Styrelsen som högpresterande team
I små och medelstora företag kan styrelsen spela en viktig roll som dörröppnare och bollplank. Följande
områden blir extra viktiga att skapa tydlighet kring:
•
•
•
•
•
•
•

Samspelet ägare, styrelse, VD och ledning
Ordföranderollen
Strategiska utmaningar, ansvar och risker
Styrelsens roll i affärsplanearbetet
Strategier inför ev ägarskifte/generationsskifte
Styrelsens sammansättning
Styrelseåret/styrelseplan

4. Mitt styrelsearbete – Ut i verkligheten
Styrelsens sammansättning är av kritisk vikt för bästa resultat. Här arbetar vi med fokus på att var och en skall
uppnå trygghet i den egna rollen och de egna styrkorna:
•
•
•
•
•
•
•

Min styrelserepertoar
Min roll i styrelsen
Mitt bidrag i styrelsearbetet
Mina utvecklingsbehov
Min styrelse-CV
Styrelserekrytering
Personliga mål

Rubriker och datum för de fyra mötena
Styrelsen – en strategisk resurs för tillväxt
Företagsuppbyggnad - juridik, affär och affärsmässighet i centrum
Styrelsen som högpresterande team
Mitt styrelsearbete – Ut i verkligheten

12 november kl 13 – 17 ca
29 januari 2019, kl 13 – 17 ca
11 april 2019, kl 13 – 17 ca
23 maj 2019, kl 13 – 17 ca

Uppföljning: Sker på dag som vi gemensamt bestämmer.
Programmet leds av Kerstin Corné och Elisabet Litsmark Nordenstam.
Kerstin har lång erfarenhet som personaldirektör och rådgivare till små och medelstora företag.
Elisabet har lång erfarenhet som personaldirektör, VD och styrelsemedlem/styrelseordförande i små och
medelstora företag.
Kristina Fahl, Théleon och Partners styrelsearbete, leder avsnittet om Företagsuppbyggnad och affärer.
Kristina är jurist och har lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete i allmänhet och frågor om finansiering,
juridik och affärsmässighet i synnerhet.
Särskilt framtaget material, praktiska mallar och verktyg kommer att användas och delas ut.
Pris:
16 400 kr per deltagare. Moms 25 % tillkommer.
Plats:
Programmet äger rum hos Intensify, Adress: Åsbogatan 8 i Borås (Samma hus som Sparbanken Sjuhärad).
Ytterligare upplysningar och information:
Kontakta gärna Elisabet Litsmark Nordenstam för ytterligare information.
Elisabet nås på elisabet@partnerskapforframgang.se eller 0705 50 86 17.

Sätt fart på din styrelse – Anmälan – Senast den 15 september
Förmöte genomförs i oktober med var och en av deltagarna.

Möte 1
Styrelsen – en strategisk resurs för tillväxt
Möte 2
Företagsuppbyggnad – juridik och affärsmässighet i centrum
Möte 3
Styrelsen som högpresterande team
Möte 4
Ut i verkligheten

Måndag den 12 november 13 – 17
Tisdag den 29 januari 13 – 17
Torsdag den 11 april 13 – 17
Torsdag den 23 maj 13 – 17

Uppföljning: Sker efter ca tre månader på dag som vi gemensamt bestämmer.
Pris: 16 500 kr exkl moms 25 %.

Jag är intresserad av att delta i ”Sätt fart på din styrelse” med start den 12 november och anmäler mig
härmed:
Namn___________________________________________________________________________
Företag__________________________________________________________________________
Befattning________________________________________________________________________
Fakturaadress___________________________________________________________________________
Tel_____________________________Email____________________________________________
Skicka din anmälan
per post till
Partnerskap för framgång Sverige AB, Sanatoriegatan 62, 416 53 Göteborg
eller via e-mail till
elisabet@partnerskapforframgang.se
Faktura skickas ca två veckor före programmets start.
Vid avanmälan gäller följande:
1 – 15 oktober – 50 % av avgiften debiteras
16 – 30 oktober – 75 % av avgiften debiteras
1 november och senare – 100 % av avgiften debiteras.

