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StyrelseAkademien Sjuhärad utsedd till Årets förening 2017 
 

I veckan delade StyrelseAkademiens ordförande Per Westerberg ut utmärkelsen för årets förening 2017 
inom StyrelseAkademien till StyrelseAkademien Sjuhärad. Föreningen har för andra året i rad både lyckats 
växa i rekordfart och varit i topp vad avser välbesökta medlemsaktiviteter.  

Utmärkelsen motiveras av att föreningens 
företrädare föredömligt delar med sig till sina 
kollegor av idéer man testar, för att t.ex. få nya 
medlemmar att förstå nyttan med 
StyrelseAkademiens certifieringsutbildning. 
Föreningen ligger också mycket långt framme 
när det gäller att utnyttja olika sociala kanaler för 
att sprida StyrelseAkademiens budskap och har 
även lyckats engagera nya medlemmar redan 
under deras studietid. 

– Vi anser att detta ger bra förutsättningar för en fortsatt tillväxt och goda möjligheter att utveckla en helt ny 
generation styrelseledamöter i regionen, säger Per Westerberg, StyrelseAkademien Sveriges ordförande, som 
med ”Årets förening” vill lyfta fram goda förebilder och uppmärksamma positiv föreningsanda. 

– Vi är både överväldigade och tacksamma över att bli hedrade med denna utmärkelse. Inte minst jag, då detta är 
mitt första år som ordförande för StyrelseAkademien Sjuhärad. Vi har jobbat hårt detta år, med en mycket 
engagerad verksamhetsledare och styrelse, och gläds åt att bli uppmärksammade, kommenterar Bo Lindell, 
ordförande för StyrelseAkademien Sjuhärad. 

Utmärkelsen, som delas ut för åttonde året i rad, tilldelas årligen någon av StyrelseAkademien Sveriges 
medlemsföreningar. Senast var det StyrelseAkademien Skåne som hedrades med utmärkelsen. 

 

För ytterligare information: 

Maria Öhman, vd StyrelseAkademien 

Email: maria.ohman@styrelseakademien.se 

Hemsida: www.styrelseakademien.se   

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi 
vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, 
styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien har 16 medlemsföreningar med nära 7000 
individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se 
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