
MÅLGRUPP
Board Dynamics-programmet syftar till att ge kunskapsfördjupning åt aktiva 
styrelseledamöter som vill ha ut ännu mer av sitt arbete. 

VARFÖR BOARD DYNAMICS?
Styrelsearbetet kan vara ett ensamt arbete med ett stort mått av individuellt 
ansvar och högt ställda förväntningar. Förr kunde man kanske klara sig med 
de kunskaper man hade - så är det inte längre, nu måste man kontinuerligt 
utvecklas i styrelseprofessionen. Liksom andra yrkesområden kräver 
styrelseprofessionen ständig förbättring.

Styrelsearbetare har i regel en solid erfarenhetsbakgrund att luta sig mot, 
och därför kan det kännas tryggt att stanna i den egna välkända 
erfarenhetszonen. Det är inte alldeles enkelt att på egen hand sondera de 
egna mentala gränslinjerna.

Man behöver återkommande fråga sig om lärande kan bidra till förnyelse 
och uppdatering av styrelsekunskaperna? Vad behöver tillföras? 

Styrelseinstitutets svar på ovanstående frågor är att inbjuda till en form och 
en metod som främjar och tillgodoser det individuella behovet av kunskaps- 
och perspektivutveckling utifrån en dynamisk grund.

PROGRAMUPPLÄGG
I samband med att programmet startar formeras gruppen som sedan träffas 
under totalt åtta sammankomster. Mötena startar i regel med en 
presentation av ett styrelserelevant ämne som utmanar och driver framåt, 
som belyser hur styrning av bolag fungerar och ibland inte fungerar - hur 
dynamiken ser ut, varför den uppstår och vilka åtgärder man kan vidta.

Därefter bjuds alla in till en gemensam konstruktiv dialog. Till skillnad från 
regelrätt information eller utfrågning, är det viktiga i dialogen att åsikter, 
insikter, erfarenheter, råd och slutsatser kan utväxlas och berika alla 
deltagare. Gruppen är sluten, den förblir alltså intakt under hela perioden, 
och inga nya medlemmar tillkommer efter start. Ett delmål med programmet 
är att alla deltagare ska utöka sitt professionella nätverk.

TIDPUNKT OCH MER INFO
Board Dynamics – Styrelseutveckling 2020 startar i juni 2020 och avslutas i 
maj 2021.

Mer information lämnas av Lars-Inge Nerbe,
lars-inge.nerbe@styrelseinstitutet.se, telefon 070-5936474.
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