
Kalix  den 21 mars 2016

Hur kan vi råda bot på obalansen i Sveriges bolagsstyrelser och ledningsgrupper?

Ja, varför inte genom att prata mer om saken och genom att jobba ännu mer aktivt för att både mäns och kvinnors kun-
skaper ska tas tillvara i beslutsfattande positioner i arbetsliv och näringsliv?

Du är, i egenskap av ledare inom din organisation eller förening, varmt välkommen till inspirationsmöte när Sty-
relsebalans, genom Eivor Bryngelson,  startar i Norrbotten. Under året genomför vi en rad möten i länet, den 13 
april är det dags för Boden.

Plats: Almska Skolan, Kyrkkläppen 3, Boden
Dag: Onsdag den 13 april 2016
Tid: Minglet börjar vid 17:00, programmet börjar 17:30 och pågår i cirka en timma. Därefter får 

du gärna stanna kvar och fortsätta samtala. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.
Arrangör: Styrelsebalans i samarbete med Bodens kommun
Anmälan: Senast den 7 april via Simple sign up: http://simplesignup.se/event/75125

Program:

Catarina Ask, kommunalråd i Boden, hälsar välkommen.

Lena Gustafsson, grundare av Styrelsebalans Sverige 2006 och författare till boken ”Bortom Glastaket” medverkar via 
länk. 
”Att få in fler kvinnor i styrelser är i första hand en kompetensfråga. Balanserade styrelser bidrar till framgång och utveck-
ling i näringslivet.”

Elisabeth Sandberg, Specialpedagog Elevhälsan, Bodens kommun som bland annat varit ledamot i Norra Skogsägar-
nas styrelse
"Ett styrelseuppdrag, en intressant, utvecklande, ansvarsfull och rolig uppgift” . 

Jeanette Nilsson, Tillväxtchef Bodens kommun   
”Tillväxt behöver talanger. Hur kan du arbeta för att bli aktuell för styrelseuppdrag”. 

Annica Bray, Styrelsebalans Västerbotten berättar om vad som krävs för att bli medlem i Styrelsebalans och hur arbetet 
i Västerbotten bedrivs.

Eivor Bryngelson, om hur arbetet i Styrelsebalans går vidare i Norrbotten. 
”Norrbottniska kvinnor har intressanta perspektiv att lägga till i styrelser och ledningsgrupper runt om i Sverige.”

Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser 
och ledningar. Målet är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser och i ledningsgrupper. 
Medlemmar i Styrelsebalans blir kompetenta kvinnor som uppfyller organisationens krav och har genomgått personlig 
intervju med godkända referenser. De ingår därefter i rekryteringsbanken som förmedlas till svenska bolagsstyrelser.  
Grundare är Ann-Christine Kling och Lena Gustafsson.

Mötet i Boden är ett informationsmöte. Du förbinder dig inte till någonting annat än att du träffar kvinnor i ledande befatt-
ningar, som du själv.  

Än en gång, varmt välkommen! 
Eivor Bryngelson

Läs mer på  www.styrelsebalans.se      

http://simplesignup.se/event/75125-styrelsebalans-inspirationsmoete-i-boden
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