
     

 

 

 

 

UTBILDNING 

Certifierad styrelseledamot  

EN GRUNDUTBILDNING MED RÄTT FOKUS I  ST YRELSEARBETE  

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett 

bolags utveckling. Den insikten kan ingen ha undgått efter 

den senaste tidens debatt. Detta gäller alla typer av företag, 

oavsett bransch och storlek. Nu börjar dessutom olika slags 

organisationer tillämpa liknande styrning som företagen. 

 

Nu erbjuder StyrelseAkademien en utbildning för dig som 

vill fördjupa dina kunskaper inom bolagsstyrning och 

styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska 

kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt. Du 

kan vara ägare, vd eller styrelseledamot. Men vi välkomnar 

naturligtvis även dig som vill påbörja din styrelsekarriär 

eller behöver förstå hur styrelsearbetet fungerar i ditt yrke. 

Utbildningen bygger på de senaste rönen om hur styrelser 

bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. 

Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet 

till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med 

erfarna lärare och styrelseproffs. 

 

 

Praktiskt orienterad 

Rätt fokus i styrelsearbetet är en certifieringsutbildning 

med 16 timmars undervisning, antingen under fyra halv-

dagar, två heldagar eller som ett tvådagarsinternat. 

Varje år går nästan 500 personer vår certifieringsutbildning, 

men alltid i mindre grupper om högst 16–20 personer 

för hög interaktivitet och bra erfarenhetsutbyte. 

Utbildningen erbjuds i hela landet, nära dig, och är klart 

”matnyttig” – det vill säga den kan direkt omsättas i 

praktisk verklighet. 

 

Utbildningen tar sikte på dig som vill bredda och 

fördjupa dina kunskaper inom bolagsstyrning och 

styrelsearbete. Du som vill rusta dig för att bli en mera 

kompetent ledamot eller ordförande. Du som mer aktivt vill 

bidra till ett mer professionellt arbete i de styrelser där du 

ingår eller kommer att verka. Om du är ägare vill du 

dessutom kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning 

och snabbare nå dina framtida mål. 

 

De fyra blocken täcker det mesta du behöver veta 

om bolagsstyrning, hur du får rätt bemanning i valberedning 

och styrelse och hur styrelsens kontrolluppgift inte 

får gå ut över de framåtriktade och centrala strategiska 

frågorna. Utöver rätt styrning, rätt bemanning och rätt 

inriktning finns ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt. 

 

 

Så här genomförs utbildningen 

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny 

kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap. Du 

och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser 

och erfarenheter, sedan diskuterar vi tillsammans och i 

grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. 

 

Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat 

studiematerial och som ledstjärna en bok som handlar om 

just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet 

är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de 

senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont. 
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Certifiering 

Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med en 

tentamen för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i 

styrelsearbete – ett certifikat med högt meritvärde. 

 

Lärare 

Alla våra lärare är verksamma i dagens näringsliv och aktiva 

styrelseledamöter, främst i små och medelstora företag. 

Dessutom är de ackrediterade, det vill säga kvalitetssäkrade 

för just denna utbildning.  Våra utvärderingar visar också på 

mycket nöjda kursdeltagare. I snitt ger de certifierings-

utbildningen 4,6 på en femgradig skala. 

Tid & Plats 

Tisdagen 29 november och tisdagen 6 december mellan  

Kl. 09:00 - 17:00 på Baldersnäs Herrgård i Dals Långed. 

  

Kursledare: Bengt Wiberg, Styrelseinstitutet Skandinavien 

Anmälan 

Du anmäler dig via fyrbodal@styrelseakademien.se med 

namn, kontaktuppgifter och faktura-adress. Platserna är 

begränsade till max 16 deltagare.  

 

Pris 

Medlemmar*: 9 950 kr exkl. moms. 

Icke medlemmar: 12 400 kr exkl. moms 

I avgiften ingår dokumentation & litteratur. Boka tidigt, före 

21 oktober 2011, och erhåll 500 kr i rabatt. 

*Gäller även er som är medlemmar i Företagarna (FR) 

 

Grundutbildningen “Rätt fokus i styrelsearbetet” är fördelad på fyra block: 

1  RÄTT STYRNING 

Bolagsstyrning 

Bolagsorganen 

Sverige jämfört med andra 

      länder 

Aktiebolagslagen, kortfattat 

Bolagsformer 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Ägarnas roll 

Ägaransvar 

Bolagsordning 

Bolagsstämmor, årsstämma 

Konstituerande sammanträde 

Ägarrepresentation i styrelser 

Ägardirektiv, principiellt 

Styrande dokument 

Bolagsordning 

Aktieägaravtal 

Arbetsordning 

Vd-instruktion 

Rapporteringsinstruktion 

2  RÄTT BEMANNING 

Valberedningen 

Sammansättning 

Uppgift 

Sammankallande 

Arbetsgång och budget 

Arbetsordning för  

      valberedning 

Utvärdering av valberedning 

Styrelsen 

Storlek 

Kriterier för sammansättning 

Krav på ledamöterna 

Arbetstagarrepresentanter 

Vd som stämmovald ledamot 

Oberoende styrelseledamöter 

Mentorer och advisory boards 

Integritet, samspel, tid, 

      arvoden m m 

3  RÄTT INRIKTNING 

Strategiuppgiften 

Ägarnas intentioner och mål 

Strategisk inriktning 

Affärsplaner 

Uthålliga samhället 

Kontrolluppgiften 

Lagens krav 

Styrmodeller 

Nyckeltal 

Balanserat styrkort 

Vd-uppgiften 

Tillsätta 

Styra och samverka 

Utvärdera 

Informationsuppgiften 

Hålla sig informerad 

Ge en rättvisande bild 

Krishantering 

Årsredovisning 

Ansvarsförsäkring 

4  RÄTT ARBETSSÄTT 

Styrelsens arbetsformer 

Årscykeln 

Planering inför sammanträden 

Styrelsematerial och  

föredragningar 

Krav på beslutsunderlag 

Ordförande, roll och styrmedel 

Samspelet styrelseordförande, 

ledamöter och vd 

Styrelseprotokoll 

Etik och jäv 

Vd-brev 

Styrelseplatsen.se 

Styrelsens ansvar 

Oaktsamhet 

Värdeöverföringar 

Kontrollbalansräkning 

Företrädaransvar 

Utvärdering av styrelsen 

Vem ska utvärderas? 

Hur utvärdera? 

För vems räkning? 
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