Gå StyrelseAkademiens styrelseutbildning på vackra Ombergs Golf Resort!
Nu finns det möjlighet att gå StyrelseAkademiens styrelseutbildning ”Rätt Fokus i styrelsearbetet” på
Ombergs Golf Resort och njuta av en underbar omgivning.
Utbildningen genomförs under 2 dagar, och du har alla möjligheter att njuta och ta del av vad platsen har att
erbjuda i övrigt om du så önskar. Kombinera kunskap med upplevelse och nöje!
ANMÄL DIG HÄR: Direktlänk anmälan och för mer information
KURSDATUM: Nya datum kommer för 2018
TID: kl. 08.30- ca 17.30
Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och
djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja
bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är
ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida
mål. Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna
• Rätt styrning • Rätt bemanning • Rätt inriktning • Rätt arbetssätt
CERTIFIERING: Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla
StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.
ACKREDITERAD LÄRARE: Lena Lyckenvik
PRIS: 13 600 kr exkl. moms Medlem i StyrelseAkademien: 12 200 kr exkl. moms.
(Att bli medlem i StyrelseAkademien kostar 1 500 kr/år inkl. moms. Prova på ett medlemskap nu, efter 1 juli debiteras halv avgift)

Anmälan är bindande. Inga särskilda förkunskaper krävs. Vi reserverar oss för att ställa in kursen vid för få
anmälningar.
LITTERATUR: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation.
INGÅR: Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika.
FÖR FRÅGOR OCH MER INFORMATION: StyrelseAkademien Östsverige, Maria Floxner 0706-209656

DU BESTÄLLER SJÄLV … om du så önskar och som tillkommer utöver priset för utbildningen;
Boende samt 3-rätters middag 1 175:-/pp. Enkelrumstillägg 300 kr. Priser inklusive moms.
Detta bokas med ”kod” styrelseakademien” på info@ombergsgolfresort.se
Frågor: Nina Fox Stark 076- 162 75 20

StyrelseAkademien Östsverige, Teknikringen 10, 583 30 Linköping, Tel 013-327 01 53
Besöksadress: Teknikringen 10, Mjärdevi Center, Plan 2
ostsverige@styrelseakademien.se, www.styrelseakademien.se/ostsverige

