
VÄLKOMMEN TILL

GRUNDKURS I STYRELSEARBETE  
- STYRELSEN SOM RESURS  
- AKTIVT STYRELSEARBETE
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www.reveljen.eu

SOLLEFTEÅ KOMMUN



Observera! Vi tar inte emot några anmälningar via telefon/
mobilsvar eller e-post.
Anmälan är bindande! Vid avbokning efter den 28 januari  
2020 debiteras hela kursavgiften.
Utbildare är Buisness Consulting, Marie Simonsson,  
mobil 070-640 5960, epost: marie@msimonsson.se 
Vid frågor, kontakta: Ulla Larsson, utbildningssamordnare 
för Reveljens Växa-kurser. Telefon: 073-270 95 06,  
e-post: ulla.larsson@solleftea.se

Välkommen med din anmälan!

Viktig information 
Datum och tid : 5 och 20 februari 2020 kl. 08.30-16.30

Omfattning: Två heldagar.
Kostnad: Maxpris 10 925 kr/deltagare exklusive moms  
(utbildningsmaterial, lunch och fika ingår). Vid många  
deltagare kan priset sjunka.
Plats: Reveljen, byggnad 4 (Nipanområdet, Sollefteå). 
Anmälan: Anmälning sker digitalt via anmälningsformuläret 
som du finner på www.reveljen.eu.

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få en större förståelse 
av styrelsen som en aktiv resurs i företagets utveckling och framgång, 
samtidigt som de genom kursen utvecklar sitt nätverk med andra i 
liknande situationer.

Huvudpunkter i ”Grundkurs i styrelsearbete -  
Styrelsen som resurs - Aktivt styrelsearbete” 
• Vikten av ett aktivt styrelsearbete
• Styrelsens roll och arbetssätt
 – Strategi och affärsplan
 – Vad säger lagen om styrelsearbete?
• Att arbeta med olika kompetenser för att stärka styrelsen som 

resurs
• Bolagsstyrning och styrelsearbete i små och medelstora företag
• Ramverk och regler, aktiebolagslagen
 – Ansvar och roller
• Strategisk planering - en viktig del av styrelsens arbete
• Affärs/utvecklingsplanens roll för målstyrning
 – Företagets långsiktiga mål
 –Förankring av visioner och strategi
 –Genomgång av en förenklad modell av en affärsplan

Växa-kurser - Kompetensutveckling i samverkan 
Utbildningen ingår i Reveljens utbildningskoncept Växa-kurser. 

Besök www.reveljen.eu för mer information om vilka utbildningar 
som ges inom konceptet.

Reveljen erbjuder en tvådagars grundutbildning i styrelsearbete 
den 5 och 20 februari kl. 08.30-16.30 i Sollefteå. 

Målgrupp
Företagare i små och medelstora företag som idag saknar ett aktivt 
styrelsearbete. Det vänder sig även till styrelseledamöter som har 
begränsad erfarenhet av eller saknar erfarenhet av hur ett aktivt 
styrelsearbete utföras. 

Upplägg
Under seminariet varvas teoretiska pass med praktiskt genomförda 
övningar för att deltagarna skall få en möjlighet att prova på. Semina-
riet är uppbyggt enligt tesen ”att lära genom att göra” eftersom det är 
så vi vuxna bäst tar till oss ny kunskap och nya verktyg. 
Under dagarna kommer vi att beröra de lagstiftningsmässiga kraven 
på en styrelse. Vi kommer också att se hur styrelsen på bästa sätt 
arbetar med strategier och visioner och i det långsiktiga affärsplans-
arbetet. Under kursen kommer vi också att se på enkla arbetsverktyg 
och metoder för att få ordning och reda på allt det praktiska i ett 
professionellt styrelsearbete. Alltför ofta läggs i små företag fokus på 
den dagliga verksamheten men en styrelses främsta uppgift är att lyfta 
blicken från det operativa och fokusera på de strategiska besluten. 

Utbildningsdagar  
5 och 20 februari kl. 08.30-16.30

Välkommen till ”Grundkurs i styrelsearbete -  
Styrelsen som resurs - Aktivt styrelsearbete”


