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Fler kvinnor i styrelseuppdrag!

Skaffa dig verktygen för att utveckla företagandet i Boden-
delta i kursen Styrelsearbete för kvinnor !

Framgångsrika företag har ofta bra styrelser. Detta gäller såväl stora som små företag. En
aktiv och kompetent styrelse hjälper företagaren i strategitänkandet och skapar vägar för
tillväxt. Styrelsen är ett stöd när det är dags att ta steget in i nästa utvecklingsfas med sitt
företag.

Det framgångsrika företaget ser sin styrelse som en resurs där dynamiken ökar när mäns och
kvinnors tankesätt möts. I de flesta styrelser är dock antalet kvinnor fortfarande väldigt lågt.

Kvinnors erfarenhet, synsätt och kompetens behövs både i styrelser och ledningsgrupper såväl
inom näringsliv som offentlig sektor. Erfarna företagarkvinnor som har kunskapen och viljan
att engagera sig behövs som förebilder för att minska på ojämlikheten i samhällets topp. Nu

erbjuder ViNET en utbildning i styrelsearbete för kvinnor för att på så sätt öka
kvinnorepresentationen i företagsstyrelser.

Kursen kommer att betona nyttan av företagsstyrelser i små företag och därmed stimulera till
företagsutveckling och tillväxt i kommunens företag.

Syfte
Att öka andelen kvinnor i styrelser i kommunens företag.

Mål
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att behärska styrelsearbetets grunder i teori
och ha verktygen för att praktiskt arbeta i en styrelse. Deltagaren kommer också att ingå i en
styrelsebank och rekommenderas till företag som önskar ett kvalificerat tillskott till den egna

styrelsen.

Målgrupp
Kvinnor som är seriöst intresserade av att åta sig uppdrag i företagsstyrelser.
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Kursinnehåll och omfattning

Grundutbildning: 1 heldag samt 2 dagar i internatform
Följande frågeställningar kommer att behandlas;
styrelsens sammansättning, ansvar och uppgifter,

praktiskt styrelsearbete,
styrelsesammanträdets former och arbetet mellan styrelsesammanträdena,

stadgarnas funktion i styrelsearbetet, lagstiftning kring olika företagsformer,
ekonomi för styrelseledamöter (att läsa bokslut),

motivation och jämställdhet i styrelsearbetet,
mans- och kvinnorollen i företagandet - historik

Mentorprogram: 4 heldagar under 1 år (2007) i grupp
För att få praktisk insikt i alla delar som omfattar en styrelses arbete skall du vara bredd att

sitta som "adjungerad" i en fungerande styrelse under ett års tid. Under den tiden kommer du
att ingå i ett mentorprogram och träffa din mentor ca 4 gånger per år i grupp. En handledare
kommer att följa dig i det praktiska styrelsearbetet och även erbjuda stöd mellan träffarna.

Kursstart
Grundutbildning

Torsdag 16 november kl.13.00-20.00
Internatet är preliminärt planerat till den 8-9 december.

Tidpunkten för internatet kan till viss mån anpassas till deltagarnas önskemål.

Mentorprogram
4 heldagar under 2007 med start i januari

Kursavgift
Företag 1 950 kr exklusive moms

Privat 1950 kr inklusive moms
Kurslitteratur och internat ingår i ovanstående priser.

Ansökan och urval
Kort personligt brev med motivering till varför just Du vill deltaga och vad du gör idag

skickas till nedanstående adress. Urval sker efter kompletterande intervju där "praktikföretag"
diskuteras.

För mer information kontakta:
Tuula Rosenberg tfn 0921- 629 77, 0921-629 75 eller naringslivsforvaltning@boden.se


