Grönaste gräset i byn!
Styrelseutbildningar för gröna näringar

I samarbete med Jordbruksverket
erbjuder vi styrelseutbildning för
företagare inom jordbruk,
trädgård och rennäring.
För dig som är företagare med bas i jordbruk, trädgård
eller rennäring i hela Norradelen av Sverige* erbjuder vi en
utbildning i långsiktigt företagsledningsarbete, en styrelseutbildning.
De flesta företagare har ett stort problem. Tiden räcker
inte! Inte till att både jobba med det dagliga samtidigt som
det ska finnas tid att sitta och planera långsiktigt.
Vad vill jag med företaget? Hur ser jag på framtiden? Min
egen framtid som företagare?
Du kan nu delta i ett program om tre träffar under cirka 4
månader. Kursen är öppen för företagaren och även för
styrelsen eller andra former av resurspersoner som ingår i
företagarens beslutsstöd i det långsiktiga arbetet.

Kursledare: Marie Simonsson och Håkan Nilsson
PROGRAM ÖVER CA 4 MÅNADER

Dag I Styrelsens roll i mindre företag
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion: Affärsutveckling i små företag
Ramverk och regler, Aktiebolag eller Enskild firma
Aktiebolagslagen
Styrelsen roll och arbetssätt
Strategisk planering – en viktig del av styrelsens arbete
Målsättning för företag och företagare
Introduktion till affärs/utvecklingsplanen
Hemläxa: deltagarna ska fundera igenom
målsättningar inför framtiden

Dag II Utvecklings/affärsplan och
målsättningar

Programmet är subventionerat av Jordbruksverket och
ingår i deras satsning på kompetenshöjning i de gröna
näringarna. Ta chansen du också och utveckla dig själv
tillsammans med din styrelse/företagsstöd.

•
•
•
•
•

I kurserna ingår bland annat styrelsearbete, hur ni skapar
en aktuell affärs/utvecklingsplan och målsättningar, värderingar och drivkrafter.

•

I alla kurserna ingår teori, verktyg och övningar. Du kommer att lära genom att göra!

•

*Norra delen = Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten.

Dag III Den egna utvecklingsplanen

Anmäl intresse till:
marie@msimonsson.se
070-640 59 60
Mer info: www.msimonsson.se

•

•
•
•
•
•
•
•

Vad är min styrelses roll i framtidsarbetet?
Affärs/utvecklingsplanens roll för målstyrning
Genomgång av förenklad modell en affärsplan
Drivkrafter för mig som företagare
Hur avspeglas värderingar och drivkrafter i det egna
affärsplans arbetet?
Vilken typ av extern kompetens kan jag behöva/		
önska i min verksamhet?
Mentor, styrelse eller gårdsråd? Skillnader i externt
stöd
Hemläxa: deltagarna ska börja bygga sin egen
affärsplan

Affärsmässighet – är vi lönsamma?
Problem och möjligheter i företaget
Styrkor och svagheter i företaget?
Vad måste jag fokusera på i planen?
Strategiskt arbete i vardagen – hur styra mot de lång		
siktiga målen?
Vad är min styrelses roll i framtidsarbetet?
Hemläxa: utvecklings/affärsplanen är klar. Det är dags
att börja arbeta enligt planen och att rekrytera den 		
styrelse, mentor eller gårdsråd som behövs.

