
StyrelseAkademien ger er verksamhet verktygen att 
sköta sin viktigaste uppgift: Att hjälpa styrelsen och 
företagsledningen att hitta rätt väg framåt och skapa 
tillväxt och ekonomiskt värde – på ett hållbart sätt. 
Hos oss får du redskapen för ständig utveckling.

Nätverket 
Genom ett medlemskap i StyrelseAkademien så erbjuds ni 
möjligheter att lära känna mängder av kompetenta personer 
med olika bakgrund med den gemensamma nämnaren att 
de vill utvecklas med nya utmaningar samtidigt som de vill 
dela med sig av sin erfarenhet och kunskaper av företagande 
och styrelsearbete. Det kan vara som bollplank, mentor, ingå 
i advisory board eller som styrelseledamot. Vi träffas och 
utbyter erfarenheter och lyssnar på intressanta föredragshållare 
på kontinuerliga lunchträffar och andra arrangemang i egen 
regi eller i samarbete med våra partners och medlemmar.

Nationella utbildningar 
Kunskapsförmedling och kompetensutveckling har alltid 
varit en viktig del i vårt arbete. Idag är vi Sveriges ledande 
styrelseutbildare. Det finns kvalitetssäkrade utbildningar för 
alla typer av verksamheter – från föreningsstyrelser och små 
och medelstora bolag till noterade och kommunala liksom 
regionägda bolag.
Våra tre utbildningar på en liten högre nivån är:
• Rätt fokus i styrelsearbetet
• Ökat fokus i styrelsearbetet
• Master fokus i styrelsearbetet
För mer information om dessa se 
ww.styrelseakademien.se/styrelseutbildningar

Regionala utbildningar 
StyrelseAkademien Gävleborg har nu även tagit fram tre 
grundläggande miniutbildningar som introduktion till de 
nationella certifierade utbildningarna.

Presentation av StyrelseAkademien Gävleborg
Erbjuds i de fall där StyrelseAkademien deltar i 
någon nätverksträff eller är inbjuden att medverka vid 
företagspresentationer och liknande arrangemang. Kan 
anordnas av SAG tillsammans men annan part.
Tid cirka 30 minuter. Kostnadsfri.

Inblick i styrelsearbete
Är en introduktionsutbildning i vad styrelsearbete innebär. 
Ger en inblick i en styrelses ansvar och arbetsvillkor. 
Utbildningen genomförs i första hand efter förfrågan från 
företag, föreningar och andra organisationer eller efter ett 
riktat erbjudande från StyrelseAkademien Gävleborg.
Syfte och mål: Deltagarna ska efter genomgången utbildning
ha fått en övergripande förståelse över styrelsearbetets 
innehåll och ansvarområden.

Målgrupp: För de som vill få en inblick i vad det innebär att 
arbeta i en styrelse och vilket ansvar det innebär. Det kan 
vara företag som idag har en styrelse men som vill ha en kort 
uppfräschning av villkoren för styrelsearbetet. Det kan vara 
nystartade företag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, 
intresseorganisationer m.fl. Utbildningens längd, 2 timmar.
Pris: 1 500 kr. För grupp om 5–10 personer, 7 500 kr.

Insikt i styrelsearbete
Utbildningen ska ge en insikt om styrelsearbetets fyra 
huvudområden, styrelsens ansvar och regelverk, styrelsens 
kompetensbehov, styrelsens styrning och strategi samt 
styrelsens informations- och samhällsansvar. 
Erbjuds som en öppen utbildning där alla som är intresserade 
kan anmäla sig på StyrelseAkademien Gävleborgs hemsida 
men erbjuds också till specifika grupper och kan anpassas 
utifrån beställarens behov.
Syfte och mål: Deltagarna ska efter genomgången 
utbildning fått en insikt om styrelsearbetet inom de fyra 
huvudområdena. Om fördjupning och certifiering önskas 
rekommenderas utbildningen Rätt fokus.

Målgrupp: Enskilda personer som är intresserade av att få 
en insikt i styrelsearbetets villkor och företag eller andra 
organisationer som vill få en anpassad utbildning utifrån den 
egna organisationens behov.
Pris: För medlemmar i StyrelseAkademien 3 900 kr, övriga 
5 200 kr. Anpassade utbildningar för företag och andra 
organisationer, enligt offert. Önskad gruppstorlek, 6–20 
personer. Utbildningens längd, halvdag 4 timmar.

Priserna ovan är exklusive moms.

Medlemskap StyrelseAkademien
1365 kr/år exklusive moms.

Utbilda er verksamhet med StyrelseAkademien

Se hela kursutbudet på styrelseakademien.se 

STYRELSEAKADEMIENS CERTIFIERINGSUTBILDNING

Rätt fokus™ i styrelsearbetet
för aktiebolag (SME)

För dig som vill lära dig grunderna i styrelsearbetet

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  
 


