
Värdeskapande Styrelsearbete
I år fyller Styrelseakademien 25 år och det kommer att firas på temat ”Värdeskapande Styrelsearbete”. 
Styrelseakademien grundades i Stockholm i protest mot de dåvarande styrelsernas roll. En rörelse av folk som ville ha
förändring. Det blev som en folkrörelse. En av grundarna Öjvind Norberg sa – ”Då fanns det ingen väg in i styrelsearbetet
såvida man inte jagade älg. Det vi gjorde att öppna dörren till ett rum som varit stängt utom för den innersta kretsen kring
de stora ägarna”.

-Det vi menar med Värdeskapande Styrelsearbete,  är att vi har gått ifrån ett endast finansiellt kontrollerande styrelsearbete till ett
mer strategiskt, visionärt och coachande arbete där styrelsen och VD måste arbeta som ett team, med fullständig kontroll på
omvärlden och ökad riskbenägenhet säger Suzanne Sandler, VD på Styrelseakademien Stockholm. -Vår roll vad gäller värdeskapande
styrelsearbete blir då att identifiera de utmaningar våra styrelser ställs inför och erbjuda bra och aktuella utbildningar, aktiviteter med
intressanta frågeställningar för befintliga och nya medlemmar samt kontinuerlig kunskapsförmedling via våra digitala kanaler. Allt för ett
hållbart styrelsearbete avslutar Sandler.

Under jubileumsåret kommer Styrelseakademien arrangera en rad seminarier på temat, i samarbete med bolag inom svenskt näringsliv,
där både bolagens kunder och StyrelseAkademiens medlemmar bjuds in.  Firandet startar den 29 januari med en kick-off för medlemmar
och samarbetspartners och följs sedan av en rad festligheter under våren. Den 11 april arrangeras en jubileumsmiddag på Berns för
Sveriges styrelseelit.

Som exempel på föredrag kan nämnas ”Valberedningen – starten på ett värdeskapande styrelsearbete” och ”Vad innebär det att vara
styrelseordförande och VD i dagens digitala värld”.

För mer information kontakta gärna:
Suzanne Sandler
VD Styrelseakademien Stockholm
Tfn. 0735 35 66 35
www.styrelseakademien25.se

Styrelseakademien är Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar. Styrelseakademien är en ideell förening som verkar
för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och
utvecklingskraft. Det gör man genom utbildning, nätverk, rekrytering, opinionsbildning och utvärdering. Styrelseakademien Sverige
har arton medlemsföreningar med över 6 500 individuella medlemmar. Vi utbildar ca 2 000 personer om året i styrelse- och
ägarfrågor. Styrelseakademien har också en kandidatbank som förmedlar drygt 40 styrelsekandidater varje år.


