
- enklare än du tror.
Vi på StyrelseAkademien hjälper dig att utveckla din 
verksamhet genom en ökad kunskap inom området 
ledning och styrning. Du får kunskaper och utökade 
regionala nätverk genom medlemsträffar, intressanta 
föreläsningar och rabatterade  utbildningar. Dessutom 
får du möjlighet till kontakt med mentorer, personer 
till enadvisory board eller externa styrelsemedlemmar 
med stor erfarenhet och intresse för utvecklingsfrågor.

Medlemsskap som gör skillnad 
Är du medlem erbjuds du rabatterade priser – förutom på 
utbildningar, kurser, seminarier och nätverksträffar, även på 
utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar 
styrelsearbetet och din kompetensutveckling.

Värdeskapande nätverk 
Du ingår i ett nätverk med mångfald som kan berika 
din personliga utveckling. Som medlem erbjuds du en 
spännande mix av nätverksträffar och kunskapshöjande 
aktiviteter, seminarier och möten som är ett utmärkt sätt att 
utbyta erfarenheter, knyta värdefulla kontakter och inspireras 
av kunniga talare.

Styrelseutbildning 
Vi erbjuder dig medlemspriser på vårt nationella, 
kvalitetssäkrade utbildningsprogram med ackrediterade 
lärare, små, dynamiska studiegrupper och möjlighet till 
certifiering. Välj vilka utbildningssteg som passar dig och 
skräddarsy din kompetensutveckling.

Kunskapsbanken 
Vår Kunskapsbank blir din ständigt uppdaterade 
informationskälla, som dessutom alltid är tillgänglig när du 
bäst behöver den.

Medlemstidning 
Professionellt Styrelsearbete är Sveriges 
enda tidning med fokus på ägarstyrning 
och styrelsearbete landar i din brevlåda 
fyra gånger per år

Hitta styrelseuppdrag 
Du som är medlem i StyrelseAkademien får mejlutskick 
med annonser om lediga styrelseuppdrag i hela landet. 
Möjligheten finns att hitta intressanta uppdrag den här 
vägen och via din aktivitet i nätverken. Är du intresserad av 
att skaffa eller bli mentor, adjungerad eller delta i advisory 
board kan det också förmedlas via StyrelseAkademien. 

Försäkring 
Du får möjlighet att teckna en unik vd- och styrelse-
ansvarsförsäkring – exklusivt tillgänglig för dig som är 
medlem. Försäkringsskyddet, som är personligt, gör att 
du som är vd eller styrelseledamot kan skydda dig mot 
skadeståndsanspråk och slippa att betala ur egen ficka.

Bli medlem
Alla med intresse för att utveckla sig personligen eller sitt 
företag är välkomna som medlemmar i StyrelseAkademien.
Vi i Styrelseakademien Gävleborg finns nära dig och driver 
de frågor som är prioriterade för våra regionala medlemmar. 
Därtill finns nationella nätverk för utökade möjligheter till 
utvecklingsarbete och kontakter.
Medlemskap endast 1365 kr/år exklusive moms.

Utveckla dig och ditt företag?

För mer information kontakta
Kjell Gunnarsson
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Gävleborg
076-051 35 81
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
www.styrelseakademien.se/gavleborg
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Riktlinjer för StyrelseAkademiens kommunikationskanaler  

Det här dokumentet innehåller en förteckning över och riktlinjer för StyrelseAkademiens 
kommunikationskanaler. Dokumentet kompletterar kommunikationspolicyn och är ett mer praktiskt inriktat 
arbetsdokument.  

I vår tid ändras villkoren oerhört snabbt, exempelvis kan Facebook göra en fundamental förändring redan 
imorgon. Det kommer dessutom inte att stå helt klart vad förändringen innebär, då experter kommer att ha olika 
uppfattningar. Snabbheten och ovissheten gör att det numera är i stort sett omöjligt för organisationer att ha 
ständigt aktuella riktlinjer. Med detta sagt: Dessa riktlinjer gäller från och med maj 2019, och kommer att 
uppdateras vid behov. Det genomförs och beslutas av SA Sv. 
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INTERNA KANALER 
• SharePoint (för lagring av digitala dokument) 
• Mejl 
• Telefon 
• Skype/Teams 
• Fysiska möten  
 

Se hela kursutbudet på styrelseakademien.se 

STYRELSEAKADEMIENS CERTIFIERINGSUTBILDNING

Rätt fokus™ i styrelsearbetet
för aktiebolag (SME)

För dig som vill lära dig grunderna i styrelsearbetet


