
 

Vi har sett de goda resultat som ett bra styrelsearbete kan åstadkomma, men också sett hur nedslående det är då      
företag i onödan hamnar i svåra situationer som hade kunnat undvikas med en kompetent och aktiv styrelse.                            

Vi har därför strukturerat en handfast, inspirerande och praktisk tvådagars utbildning för att utveckla kunskapen           
om hur ett framgångsrikt styrelsearbete kan bedrivas i de små och medelstora ägarledda företagen. 

 

Kursinnehåll: 

 Varför behöver vi en styrelse? 
 När uppstår behovet? 
 Den konkreta nyttan? 
 Tillsättande av rätt styrelse 
 Professionellt styrelsearbete 
  
Den svenska  
bolagsstyrningsmodellen  
 Bolagsorganen  
 Styrelsens ansvar  
 Styrelseordförandens roll 
 Styrelseledamoten  
 Arbetstagarrepresentanter 
 VD:s ansvar 
 Revisorn och företaget 
 God styrelsesed  
  
Lagstiftningen  
 ABL kap 8 ”Bolagets ledning”  
 Styrelsens huvuduppgift 
 Uppdraget som styrelseledamot 
 Styrelsens beslutsförhet 
  
Styrelsens möten  
 Bolagsstämman  
 Styrelsemötet  
 Strategimötet  
 Styrelseprotokollet 
 Mötesteknik 
 Styrelsens utvärdering 
 
Styrelsens dokument 
 Bolagsordning  
 Ägardirektiv 
 Arbetsordning 
 VD-instruktion 
 Rapportinstruktion 
 Årsarbetsplan 
 
Styrelsen i kris 
 Varför? Hur undvika?  
 Vad styrelsen måste göra! 
 Kontrollbalansräkningen 

Styrelsespel 

 

Utbildningsmål  

Utbildningen kommer att ge dig en bra bas att stå på, både avseende ren 
formalia/bolagsstyrning och praktiskt styrelsearbete. Med utbildningen, det 
nya nätverket från utbildningsgruppen och din nuvarande kompetens kom-
mer du att kunna möta nya utmaningar inom styrelseområdet, oavsett om 
du har tidigare erfarenhet eller inte.  

Omfattning  

För att ge dig en djup kunskap i styrelsearbete har Styrelseinstitutet lärare 
som är aktiva i olika företags styrelser. För att ge en realistisk inblick i sty-
relsearbetet ingår ett styrelsespel som bygger på autentiskt material. Kur-
sen är uppdelad på två dagar. Lunch ingår samt boken ”Styrelsearbete i 
ägarledda företag” samt en omfattande utbildningspärm med många prak-
tiska mallar.  

Diplomering  

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov för dig som vill erhålla Sty-
relseinstitutets Diplom. Du blir därmed diplomerad styrelseledamot. 

 

Lärare  

Kursansvarig är Ove Liljedahl, som är licensierad utbil-
dare i Styrelseinstitutet. Han har utbildat fler än 3000 
styrelseledamöter och arbetar aktivt med rådgivning, 
verksamhetsutveckling, rekrytering, utvärdering samt 
generationsskiften i små/medelstora företag.  

Ove är medförfattare till boken ”Styrelsearbete i ägar-
ledda företag”. 

 

 
Fyra kurstillfällen i Stockholm 2017: 

9-10 mars  

12-13 juni  

14-15 sep  

9-10 nov 

 
Kursanmälan och frågor på: oli@styrelseinstitutet.se  

Mer information om Styrelseinstitutet hittar du på  
www.styrelseinstitutet.se 

  

 

 
Vi är ett antal kvalificerade och erfarna personer som yrkesmässigt arbetar med 
styrelsefrågor.  

Vi är verksamma som styrelseledamöter i mindre och medelstora familjeföretag i 
hela landet. Institutet hjälper till att utveckla företag genom aktivt styrelsearbete. 
Vi hjälper även företagen att finna externa styrelseledamöter med lämplig kompe-
tensprofil, utbildar i styrelsearbete och handleder lokala nätverksstyrelser.  

Styrelseinstitutets ledamöter förenar goda affärer med etik, affärsmannaskap och 
hållbar tillväxt. 

 

Investering 

9 500 kr exkl. moms 

Lokal i Stockholm city 


