
Alumni är en ledande rådgivare inom styrelsesammansättning och 
styrelsedynamik. 

Board readiness 
programme

Programmet för dig?
Detta program riktar sig till dig som vill utvecklas för att 
kunna ta dig an en professionell styrelseroll, till dig som 
idag har en ledande befattning och arbetar i nära kontakt 
med styrelsen (t.ex. VD, CFO, COO), samt till dig som idag 
är aktiv i styrelser men behöver stärka din kunskap med 
relevant utbildning.

Syftet med programmet är att säkerställa att du 
har relevant kunskap om ansvar och praktiskt 
styrelsearbete, så att du skall känna dig trygg i din roll 
som styrelseledamot och ha bästa förutsättningarna att 
bidra till bolagets konkurrenskraft och lönsamhet genom 
professionellt styrelsearbete.

Vårt erbjudande
Vi hjälper dig:
• med grunderna i ett framgångsrikt styrelsearbete
• bidra till ditt bolags konkurrenskraft och lönsamhet 

genom att skapa möjligheter för professionellt 
styrelsearbete

• bredda ditt egna nätverk. 

Mer information
www.alumniglobal.com/academy 
academy@alumniglobal.com

Praktisk information  
Programmet inleds med en utbildning under två 
heldagar, som följs av frivillig examen för certifiering. 
Deltagare bjuds efter avslutat program in till 
nätverksträffar tillsammans med andra personer från 
Alumnis samlade styrelsenätverk.
• Språk: kursmaterial på svenska och engelska. 
• Deltagare: Max 20 vid vardera tillfälle

Seminarieledare
• Satish Sen
Satish har över 30 års erfarenhet från ägarledda bolag, 
i ledande kommersiella roller och i olika styrelseroller. 
De senaste tio åren har han arbetat med att utbilda 
styrelsemedlemmar och författat ett antal böcker på 
ämnet, vilket gör honom till en av Sveriges mest populära 
talare. 
• Louise Nicolin
Louise har arbetat som profesionell styrelseledamot 
sedan 2015. Desförinnnan var Louise entreprenöroch 
verksam som konsult. Louise är en flitigt anlitad talare på 
seminarier och utbildningar inom Corporate Governance 
och styrelsearbete.
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Programinnehåll
Formalia och lagstiftning som reglerar styrelsens 
arbete
Vad innebär formalia och lagstiftning i praktiken för 
styrelsearbetet
Medlemmar/ägare skapar rätt förutsättningar för 
styrelsen
Att tänka på när man rekryterar en styrelse inkl. 
valberedningens arbete
Hur ska styrelsen agera när ägarfrågor hamnar på 
deras bord?
Det praktiska arbetet i styrelserummet (prioritet)

- Arbetet med att säkerställa formalia i 
styrelserummet
- Ansvarsfördelning mellan de olika rollerna ägare, 
styrelseordförande, styrelseledamot, ledning och 
övrig personal
- Hur skapas struktur i styrelsens arbete?
- Hur säkras rätt frågeställning i rätt forum/rätt 
styrelse?
- Hur drivs ett framgångsrikt styrelsearbete
- Vad är god sed i styrelserummet 
- Jävsfrågor 
- Styrelsens beslutsfattande 

Styrelsens dialog och samarbete med vd
Extern gäst berättar om deras resa och arbete med 
styrelse
Ekonomisk och annan rapportering 

- Koncern/moder och dotterbolag/intressebolag
- Rapportinstruktionen 
- Ekonomiska rapporter 
- Övriga rapporter 
- Definiera nyckeltal 
- Omvärldsbevakning 

Styrelsens arbete med strategi och framtidsfrågor
- Utgår från ett ägar-/medlemsdirektiv 
- Kompletteras vid behov med direktiv från moder till - 
dotterbolag
- Arbetet med risk
- Styrelsens arbete med strategi och framtidsfrågor
- Från strategi till affärsplan
- Budget 
- Uppföljning 

Styrelsens dialog med ägare/medlemmarna
Styrelsens personliga och juridiska ansvar
Utvärdering av styrelse och vd


