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Grundläggande

Vision och mål

Hållpunkter för ett lyckat VD-uppdrag

Vad är en modern ledare?

VD-utbildning
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Få grunderna i VD-skapet & klargör din 
roll som VD
VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt 
ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och 
bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som VD ha klart för sig skillnaden i 
personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. 
I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för 
det som görs i bolagets namn än ägarna.

Vem passar utbildningen?
Utbildningen vänder sig i första hand till företagare och styrelseledamöter 
i små och medelstora aktiebolag. Du behöver lära dig grunderna i 
lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som VD. Utbildningen ger dig 
en klarare bild av rollfördelning styrelse/ägare/vd. 

Vi tar upp vanliga situationer du som VD möter. Vi belyser allt 
ifrån frågeställningar kring ägardirektiv till vad som är viktigt att hålla koll på i 
balans- och resultaträkning.

Vi varvar föreläsningar med praktiska ”hands on” övningar och grupparbeten.

Kontakta oss för fler tillfällen av kursen.

Bosse Brixeman är Executive Peoples grundare och VD 
med lång erfarenhet av egna företag som entreprenör. VD 
och styrelseerfarenhet från både egna och externa privata 
och publika företag. Utbildning inom ekonomi, personal 
och marknadsföring. Brinner för företagandet och de olika 
processerna som företagare ställs inför. Kom ut med boken ”Att 
vara vd” 2010 som tar upp helheten med uppdraget som VD, 
med allt från försäljning till styrelsearbetet. 

Kursen genomförs i samarbete med Executive People
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• Introduktion 

• Olika företagsformer 

• Vad är en bra VD? 

• Företagets rollfördelning

• Bolaget och ägarna 

• Ägardirektiv 

• Styrelsen i det ägarledda bolaget 

• Styrelsens sammansättning

• Aktivt styrelsearbete 

• Personligt ansvar 

• Ordning och reda

• VD-rollen gentemot styrelse/ägarna

• VD:ns ansvar och direktiv

• Hållpunkter för ett lyckat VD-uppdrag

• Vision och mål

• Affärsidé och riskplan

• Risker

 

• Verksamhetsrisker

• Marknadsplan och budget 

• Resultat- och balansräkning 

• Personalkostnader 

• Försäkring 

• LAS och MBL 

• Ledning/fördelning av personalarbete 

• Att leda verksamheten 

• Rekrytering 

• Vad är en modern ledare?

• VD:ns checklista

• Avslutning

DAG 1 DAG 2

Grundläggande VD-utbildning
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DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 19 750:-   

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

 09.00 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.30 Avslutning

Grundläggande VD-utbildning Grundläggande VD-utbildning
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