
PROFESSIONAL 
BOARD CAMP  
ÖREBRO 2022 

VERKTYG FÖR DIG
SOM ÄR BOLAGSÄGARE,  
STYRELSELEDAMOT ELLER VD
MÅLSÄTTNING
Att deltagarna får inspiration och ny kunskap för att utveckla ett bättre företag med 
stöd i styrelse- och styrningsarbetet utifrån ägar-, styrelse- och VD-perspektivet. 

MÅLGRUPP 
Vi vänder oss i första hand till ägare, styrelseledamöter och VD:ar i små och 
medelstora onoterade bolag. 

METOD OCH ARBETSSÄTT
Vårt arbete bygger på två delar. En introduktion av dagens ämne utifrån praktiska 
erfarenheter samt tillämplig teori. 
 Därefter ges utrymme att i mindre grupper diskutera samt bidra med egna er-
farenheter och lära av andra. 
 Vi avslutar med en uppsummering i hela gruppen med syftet att alla lämnar det 
valda ämnet med inspiration, energi, ny kunskap och verktyg att tillämpa i den egna 
verksamheten. Vi kommer även att lyssna in och vid behov ändra och komplettera i 
kommande workshops. Dokumentation ingår.

TID, PLATS, KOSTNAD OCH ANMÄLAN
Tider: 
Plats:	

6 möten från 7 april 2022 (se respektive workshop nedan)
My	Office	Sweden,	Stenbackevägen	6,	Örebro,	telefon:	019-18	40	43

Kostnad:	 30,000	kr	exklusive	moms	per	deltagare
Anmälan:		Skicka	mail	till:	boardcamp@styrelseinstitutet.se

SAMARBETSPARTNERS

mailto:boardcamp@styrelseinstitutet.se


TEMAN
Workshop nr 1 
ATT BYGGA OCH UTVECKLA ETT FRAMGÅNGSRIKT BOLAG
Torsdag 7 april, kl. 09.00-16.00	(Styrelseinstitutet)

Vad är det som oftast kännetecknar framgångsrika och lönsamma bolag? Vad kan vi 
lära oss av dem? Hur använder vi oss av den kunskapen i vår egen verksamhet? Vilka 
svårigheter och fallgropar möter vi sannolikt?

Bolagsstyrning  
Vad är Good Governance? Varför ett ägardirektiv? Hur sätter vi samman en bra sty-
relse?	Samspelet	ägare-styrelse-VD	-	vem	gör	vad?	Vad	bör	ingå	i	en	årsplanerings-
cykel?	Styrelsens	arbetsordning,	VD-instruktion,	rapporteringsinstruktion.	Företa-
gets	övergripande	juridik.	Styrelsens	ansvar,	ordföranderollen,	dagordning,	kontroll	
och uppföljning. Balansen mellan uppföljning och framåtriktade aktiviteter.

Strategiutveckling 
Varför en strategiplan och årlig process? Vad bör ingå i planen? Vilka bör delta? Hur 
säkerställer	vi	genomförandet?	Fokus	på	kunden	-	vad	menar	vi?	Affärsidé	och	vi-
sion.	Hur	särskiljer	vi	oss	från	konkurrenter?	SWOT	och	PESTLE	samt	andra	analyser.	
Steget	från	strategi	till	årlig	handlingsplan.	Uppföljning,	kontroll	och	korrigering.

Workshop nr 2
DEN EFFEKTIVA OCH DYNAMISKA ORGANISATIONEN
Torsdag 12 maj, kl. 09.00-12.00	(Bioss)

Vad kännetecknar en effektiv organisation? Hur skapa och utveckla en effektiv 
organisation	givet	företagets	utmaningar?	Hur	säkerställa	att	kopplingen	Ledarskap	
- Kultur	-	Strategi	-	Struktur	bidrar	till	företagets	fortsatta	utveckling?	Hur	säkerställa
dynamik och snabb anpassning i arbetssätt utifrån förändrade marknadsförutsätt-
ningar? Betydelsen av VDs ledarskap och etablerandet av en effektiv ledningsstruk-
tur som får rätt saker att hända. När är det aktuellt med en ledningsgrupp och vad
skall man tänka på i arbetet med en sådan grupp?

Workshop	nr	3
FINANSIERING & EKONOMISTYRNING
Torsdag 2 juni, kl. 09.00-12.00	(Lekebergs	Sparbank,	Almi)

Hur styr vi vår verksamhet? Vilka nyckeltal är viktigast som också driver rätt utveck-
ling? Hur ser vi till att koppla till vår dagliga verksamhet? Hur får vi medarbetare att 
bidra?	Hur	läser	vi	en	resultat-	och	balansräkning?	Hur	gör	vi	en	kassaflödesanalys?	
Vilka	förväntningar	och	krav	har	banker	och	andra	finansiärer	inför	ett	lån	eller	inves-
tering? Vilka nyckeltal tittar de på? 



Workshop	nr	4
FÖRETAGSTRANSAKTIONER
Onsdag 14 september, kl. 09.00-12.00 (Ernst	&	Young,	Lindahls)

Hur värderar man sitt bolag inför en försäljning? Andra bolag inför ett förvärv? Vilka 
värderingsmetoder	finns?	Vad	bör	man	tänka	på	för	att	göra	sitt	bolag	attraktivt	vid	
en försäljning? Hur långt innan bör man börja förberedelser för att göra en bra affär 
vid	försäljning?	Vid	företagsköp	–	hur	ska	man	tänka	och	på	vad?	Fallgropar?	
Aktieöverlåtelseavtal. Generationsskifte.

Workshop nr 5
VERKTYGSLÅDAN OCH VIKTIGA TRENDER I SAMHÄLLET 
SAMT AVSLUTNING
Tisdag 11 oktober, kl. 13.00-20.00 (Alla	föreläsare)

Verktygslådan 
Vad	finns	det	för	verktyg	och	modeller	som	fungerar?	Vilka	risker	och	fallgropar	finns	
vid	användandet?	Checklista	för	den	effektiva	organisationen,	LEAN,	värdebaserad	
försäljning, prissättning, strategi, affärsmodell, nyckeltal, Dupont etc. 

Samhällstrender
Digitalisering	och	IoT.	Miljön	och	hållbarhetsfrågor.	Globaliseringen	och	de	nya	fram-
växande	ekonomierna.	Pandemier.	Åldrande	befolkning.	Cybersäkerhet	och	ekono-
misk brottslighet. 

Denna sista gång avslutar vi med en gemensam middag till självkostnadspris. 

Återträff	nr	6	
ERFARENHETSUTBYTE,   REPETITION  OCH  NY  KUNSKAP 
Datum och tid bokas gemensamt av gruppen 



OM STYRELSEINSTITUTET
VI ÄR EXPERTER PÅ BOLAGSSTYRNING
Vår	expertkunskap,	baserad	på	en	samlad	erfarenhet	från	över	500	ägarledda	fö-
retag, är bolagsstyrning och hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda 
företag. Det har varit vårt fokus alltsedan start. Vi arbetar utifrån och ser på ägar-, 
styrelse- och VD-rollen som en samverkande treenighet. Vår kompetens är verklig-
hetsförankrad och vår rådgivning oberoende. Vi erbjuder styrelsearbete, rekrytering, 
rådgivning och utbildning. Över 5000 VD:ar och andra intressenter har genomfört 
vår styrelseutbildning.

VÅRA PARTNERS
Våra partners kommer inte bara från börsvärlden, utan har en bakgrund av företa-
gande i mindre och medelstora bolag. Vi har egen styrelseerfarenhet och visat 
mycket	goda	resultat.	Utöver	den	rika	erfarenhetsbanken	har	samtliga	genomgått	
formell	styrelseutbildning och vi uppdaterar vår kompetens kontinuerligt. 
Samtliga	partners	har	arbetat	som	VD,	affärsområdeschefer	eller	motsvarande	

exekutiv	befattning,	det	är	en	garant	för	att	vi	kan	ge	stöd	i	företagets	verkställande	
arbete.	Läs	mer	om	oss	på	www.styrelseinstitutet.se

VI
Vi	som	leder	detta	arbete	har	en	kunskapsplattform	som	bygger	på	flera	fundament:	

• Vår egna erfarenhet från ledande befattningar i olika verksamheter och samspelet
med ägare, styrelse, ledning.

• Vår samlade praktiska erfarenhet från styrelser med olika ägar- och
associationsformer

• Vår teoretiska kunskap om att framtidssäkra bolag genom aktivt ägar-  
och styrelsearbete

• Vår praktiska erfarenhet och kunskap att i stora och små grupper verka
som facilatorer

MICHAEL MONONEN  
Partner, Styrelseinstitutet AB
Styrelsearbetare i ägarledda mindre och medelstora bolag inklusive egna 
industriella verksamheter. Ordförande i 3 bolag och ledamot i 4 bolag. 
Tidigare befattningar
CEO Studsvik (publ),, VD Sapa Heat Transfer (idag Gränges publ)
VD Trelleborg Sigma , VD CTEK. Diverse andra ledande befattningar.

EVA GIANKO 
VD och huvudägare, Styrelseinstitutet AB

Styrelsearbetare i ägarledda bolag. Arbetar med styrelseutbildning/ 
utveckling. Ordförande i 1 bolag och ledamot i 3 bolag. 

Tidigare befattningar
VD Fastighets AB AF, VD IHM Business School
VD KreditFakta/Dun and Bradstreat Head of Postgirot International

SAMARBETSPARTNERS
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