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 Gå StyrelseAkademiens styrelseutbildning på vackra Ombergs Golf Resort! 

Internat 15 och 16 april 2018. 

StyrelseAkademien Östsverige i samarbete med nedanstående organisationer, erbjuder dig som är 

medlem/kund i något av dem att delta till ett rabatterat pris detta tillfälle. (13 595 kr exkl. moms*). För 

att erhålla rabatten: Uppge den kommun/organisation du tillhör. * I kostnaden ingår på kvällen dag 1 en trerättermiddag med 

inspirerande föreläsning samt övernattning. (Önskar du ej övernatta uppger du det vid anmälan och du får avdrag för logi) Ord. kurspris är 14 995 kr exkl moms 

Då är det dags igen, StyrelseAkademiens styrelseutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet SME* med certifiering. 

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör 

fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Under 2 dagar internat har du dessutom alla möjligheter 

att njuta av den storslagna omgivningen och allt det Ombergs Golf Resort har att erbjuda. Kombinera kunskap 

med upplevelse! *Små och medelstora företag 

ANMÄL DIG: via vår hemsida www.styrelseakademien.se Gå in på kalender välj förening. Östsverige 

KURSDATUM: 15 och 16 april 2018 TID: Dag 1 kl. 10.00- ca 18.00 Dag 2 08.30- ca 17.30 (Dag 1 samlas vi på 

kvällen för en gemensam trerättersmiddag, inspirerande föreläsning och fortsatt umgänge och utbyte av 

erfarenheter.) Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både 

bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att 

du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du 

som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina 

framtida mål. Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med 

rubrikerna • Rätt styrning • Rätt bemanning • Rätt inriktning • Rätt arbetssätt 

CERTIFIERING: Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla 

StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.  

Tentan är digital (Beräknad tid ca 3 tim) och du gör den från din dator när du har tid.  

Du får direkt svar på om du har klarat provet och då har du möjlighet att skriva ut ditt certifikat. 

ACKREDITERAD LÄRARE: Lena Lyckenvik  

LITTERATUR: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation. 

INGÅR: Boende med frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, trerätters middag. 

(Att bli medlem i StyrelseAkademien kostar 1 600 kr/år inkl. moms.) 

Anmälan är bindande. Inga särskilda förkunskaper krävs. Begränsat antal platser. 

Vi reserverar oss för att ställa in kursen vid för få anmälningar. Läs mer om Ombergs Golf Resort: 

www.ombergsgolfresort.se 

FÖR FRÅGOR OCH MER INFORMATION: StyrelseAkademien Östsverige, Maria Floxner 0706-20 96 56 

 

 

 

 

 

 


