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Utbildningen för dig som vill ta 
styrelsearbetet till en ny nivå
Ett aktivt och fungerande styrelsearbete saknas i alltför många företag men 
är en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. Idag baserar 
fler och fler bolag sin konkurrenskraft på kunskap och den bör då också 
synas i styrelsen. Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och 
utveckling har dess ägare, VD och styrelse. Den dag företaget önskar ett lån 
för en investering är också bankerna väldigt intresserade av styrelsens och 
ledningens kompetens.

Vem passar utbildningen?
Den Högre diplomerade styrelseutbildningen riktar sig i första hand till dig som 
sitter i eller vill sitta i en styrelse. Du vill utvecklas i ditt styrelsearbete. Du 
vill lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen. 
Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

Efter genomgången utbildning skall du kunna starta upp en egen styrelse eller 
effektivisera ett befintligt styrelsearbete. Du skall också kunna åta dig uppdrag 
som ledamot, nu eller senare, i annat företags styrelse.

Arbetssätt
3 dagar där föreläsningar varvas med många olika praktiska “hands on” 
övningar och grupparbeten. Den första dagen på utbildningen motsvarar den 
Grundläggande styrelseutbildningen. 

Anders Heierson har lång erfarenhet av ledande befattningar. 
Han har bl a varit högste ansvarig för samtliga dotterbolag i 
ett finskt börsbolag (Orion) och VD för Sanofi i Norden. Anders 
har en naturvetenskaplig utbildning i botten men har alltid 
varit fokuserad på sälj- och marknadsorganisationer, bl a som 
försäljningsdirektör och marknadsdirektör inom och utanför 
Sveriges gränser. Anders sitter i eller har suttit i såväl börsbolag 
som noterade och onoterade bolag. 

Kursen genomförs i samarbete med Executive People
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• Introduktion 

• Företaget och ägarna 

• Ägardirektiv 

• Styrelsens roll

• Aktivt styrelsearbete

• Styrelsens sammansättning

• Styrelseordföranden och styrelsemötet

• Dagordning och styrelseprotokoll

• Mål med styrelsearbetet

• Styrelsens ansvar

 

• Affärsidé 

• Vision, affärsplan och budget 

• Riskhantering - en nyckelfråga 

• Ordning och reda 

• Trender i styrelsearbete och bolagskoden

• Checklista för ny styrelseledamot

• Vad säger lagen?

• Ekonomi

• Personalkostnader

• Affärsplan

DAG 1 DAG 2

Högre diplomerad styrelseutbildning

 

• Praktiskt styrelsearbete

• Gruppdynamiken 

• Drivkrafter

• IDI

• FIRO

• Att utvecklas till ett team

• SWOT

• Vision, affärsplan och budget

• Avslutning

DAG 3
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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!

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

Högre diplomerad styrelseutbildning Högre diplomerad styrelseutbildning

 

• Praktiskt styrelsearbete

• Gruppdynamiken 

• Drivkrafter

• IDI

• FIRO

• Att utvecklas till ett team

• SWOT

• Vision, affärsplan och budget

• Avslutning

PRIS 20 750:-   

 09.00 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.30 Avslutning

TIDER


